
  
 
 
  

িহগ্  %ফিসিল) এনভায়ারনেম2াল মড4 5ল (িহগ্  এফইএম)  
হাউ ট4  িহগ গাইড (কীভােব িবষেয় িহগ্  িনেদ> িশকা)  
সং#রণ 3.4 

&কাশকাল নেভ.র ২০২১ 
 
নেভ$র 4, ২০২১-)ত হালনাগাদ করা 
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!ফিসিল& এনভায়ারনেম/াল মড1 2ল (িহগ্  এফইএম) একেকDািভমুখী অংশীদাররা 
 
িহগ্  এফইএম রসায়ন ব/ব0াপনা িবভাগ সাস্ েটইেনব্ ল অ/াপােরল 7কায়ািলশন (এসএিস), আউটেডার ই=া> 
অ/ােসািসেয়শন (ওআইএ), এবং িজেরা িডসচাজC  অব হ/াজাডC াস 7কিমক/াল্ স (7জডিডএইচিস) কমCকােDর একE 7যৗথ 

IেচJা তােদর Iেত/েকর রাসায়িনক উপাদানেক একE মূল/ায়ন-সংNাO IPাবলী  অিভমুখী করা। 
 

 
িহগ এফইএম ওআইএ 7কিমক/াল্ স ম/ােনজেমT মডU /ল্ স 7ফিসিলEজ ইি=েকটরেক Iিত0াপন কের। ওআইএ 

সুপািরশ কের 7য এর সব সদস/রা একE সামিVক টU ল িহেসেব, এবং কারখানা Wের মানদD ি0র করা এবং রসায়ন 

ব/ব0াপনার পিরমােপর সেবCাXম অভ/ােসর Iাথিমক সূY িহেসেব  িহগ্  এফইএম ব/বহার করZক। 

 

িহগ এফইএম 7জডিডএইচিস অিডট 7Iােটাকল  V.2.0-7ক Iিত0াপন 

কের, 7যEেক 7জডিডএইচিস এখন আর সহায়তা Iদান কের না। 

7জডিডএইচিস-এর ক[িবউটরেদর িহগ এফইএম অ/াে\স করা এবং ব/বহার করার জন/ উৎসািহত করা হয় 

7জডিডএইচিস-এর রাসায়িনক ব/ব0াপনা এবং উ^য়েনর জন/ উপাদান ব/ব0ার _রZ`পূণC অংশ িহেসেব। এছাড়াও, 

7জডিডএইচিস অনুেরাধ জানায় 7য ক[িবউeররা িহগ এফইএম-এর মূল/ায়ণ এবং যাচাইেক রাসায়িনক 

ব/ব0াপনাগত কমCকU শলতার সূচক িহেসেব Vহণ করZক।   
একেকিDকতার IিNয়ার মাধ/েম, 7জডিডএইচিস, ওআইএ, এবং এসএিস রাসায়িনক ব/ব0াপনার মূল/ায়ণেক 
একিYত করা এবং নকল IেচJােক gাস করা এবং একইসােথ, মূল/ায়েণর _ণগত মানবh িi এবং উপাX িবিনময়েক 

সিNয় করার মাধ/েম হাজার হাজার কারখানার কােছ 7পj kছােনার উেlশ/ 7পাষণ কের। 
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িহগ !ফিসিল& এনভায়ারনেম/াল মড1 2ল (িহগ এফইএম) হাউ ট1  িহগ িনেদB িশকা 

CরD করার আেগঃ 
● িনেদC িশকাE অনলাইেন পাওয়া যােব এখােন HowtoHigg.org/guide 
● সমW Iিশnণ উপকরণ পযCােলাচনা করZন এখােন https://howtohigg.org/fem-landing/  এবং এখােন 

https://howtohigg.org/how-to-get-started/  
 

িহগ এফইএম হাউ ট1  িহগ-এর সূচীপJ 
7যেকােনা িবভােগ সরাসির যাওয়ার জন/ িনেচর িবভাগ_েলােত িoক করZন 

● িহগ এফইএম-এর ভ6 িমকা 
● িনেদ7 িশকােত (২০১৯) পিরবত7 েনর সারসংে>প 
● কারখানা স@েক7  তথB এবং অনুমিতপE 
● ইএমএস 

o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● শিH এবং িজএইচিজ  
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩  

● পািনর বBবহার 
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● বজ7 Bপািন 
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● বায়L  িনগ7মন 
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● বজ7 B 
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● রাসায়িনেকর বBবMাপনা 
o Fর ১ 
o Fর ২ 
o Fর ৩ 

● শNেকাষ 
● পিরিশP ক - কারখানার িQিভউ 
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ভ" িমকাঃ িহগ *ফিসিল. এনভায়ারনেম4াল মড6 7ল (িহগ্  এফইএম) িক? 
 
িহগ 7ফিসিলE এনভায়ারনেমTাল মডU /ল (িহগ্  এফইএম) একE অিW` মূল/ায়ণকারী উপাদান 7যE কারখানা_েলা 
কীভােব তােদর পিরেবশগত কমCকU শলতােক বছেরর পর বছর ধের, পিরমাপ ও মূল/ায়ণ কের তার মানদD pতির কের।  
 
িহগ এফইএম-এর নকশা বানােনা হেয়িছলঃ 

● একE কারখানার অিW`গত Iভাবেক পিরমাপ এবং সংখ/ায়ন করার জন/ 
● অিW`গত কমCকU শলতােক পিরমাপ এবং িরেপাটC  করার 7nেY আিতশয/ কম করার জন/ 
● ঝU ঁ িক কম করা ও কাযCকািরতােক বh িi করার মাধ/েম ব/বসার মূল/েক চািলত করার জন/ 
● একE সাধারণ পiিত ও ভাষা pতির করার জন/ যােত 7tকেহাuারেদর সােথ 0ািয়`বাদীতা িবষেয় কথা বলা 

যায় 
 
একE কারখানার Iিত বছর একE িহগ এফইএম সvূণC করা এবং 7পাt করা উিচত। িহগ এফইএম িরেপাটC  করার 

সময়সীমা পিরচািলত হেব জানুয়াির ১ !থেক এিNল ৩০, ২০২২ পযBS এবং সাPিতকতম ক/ােলDার বছর 7থেক 
কমCকU শলতােক পিরমাপ করেব (7যমন ২০২১ -এর মডU /ল_েলা ২০২১ ক/ােলDার বছর 7থেক কমCকU শলতােক পিরমাপ 

করেব)। সমW মডU /ল_েলােক অবশ/ই এিIল ৩০এর সময়সীমার মেধ/ 7পাt করেত হেব।  
 
িহগ এফইএম সTূণB করেত কত সময় লাগেব? 

িহগ এফইএম সvূণC করেত সময় লাগার িবষয়E িনভC র করেব মডU /ল |রZ করার আেগ আবশ/ক উপাX এবং তেথ/র 

কতটা সংVহ করা হেয় 7গেছ তার উপর। সাধারণত, সvূণC মডU /ল 7শষ করেত কারখানা_েলার ২-৪ স~াহ সময় লােগ, 

যার মেধ/ রেয়েছ অভ/Oরীণ আেলাচনা এবং পযCােলাচনা। মডU /েল তােদর কী ধরেনর তথ/ এবং উপাX িদেত হেব তা 
বUঝেত |রZ করার আেগ মডU /েলর মেধ/কার সবকE IP পযCােলাচনা করেত কারখানা_েলােক অত/O উৎসািহত করা 
হয়।  
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আপনার মডU /লE কীভােব |রZ করেত হেব এবং সvূণC করেত হেব 7স ব/াপাের ধােপ ধােপ িনেদC িশকার জন/ higg.org 
�/াটফেমC, দয়া কের পযCােলাচনা করZন কমি�ট আ িহগ্  এফইএম অ/ােসসেমT  (িহগ্ এফইএম �ারা একE মূল/ায়ণ 

সvূণC করZন) িনেদC িশকাE।  
 
 

CরD করার আেগ আপনােক কী জানেত হেব  

কারখানা_েলার উিচত মূল/ায়ণ সvূণC করার সমেয় সৎ এবং �� থাকা। িহগ এফইএম পাশ/7ফল মূল/ায়ণ নয়, বরং 

একE উপাদান যা উ^িত করার সুেযাগ_েলােক িচি�ত কের।  
 
যিদ আপিন িনি�ত না থােকন 7য আপনার উXর "হঁ/া" 7লখার 7যাগ/তাসv^ িকনা, আেরা কেঠার মেনাভাব 7নয়ার 

সুপািরশ করা হয় এবং 7যখােন Iেযাজ/, "আংিশক" অথবা "না অথবা জানা 7নই" 7লখার জন/ সুপািরশ করা হয়। 

িনেচর IিতE IেPর জন/ িনেদC িশকাE কীভােব যথাযথভােব একE IেPর উXর িদেত হয় 7স ব/াপাের সাহায/ করেব। 

যখন আপিন 7কােনা IেPর উXের "হঁ/া" 7বেছ 7নন, তার উপ-IP_েলার উXর 7দয়ার সমেয় আপনার যথাস�ব সহায়ক 

তথ/ Iদান করা উিচত এবং সহায়ক ডকU েমেTশেনর জন/ নিথপY আপেলাড করেত পােরন।  
 
দয়া কের 7নাট করZন 7য িনেদC িশকােত অেনক IP “"আপেলােডর সুপািরশ"” উে�খ করেত পাের – এই 
আপেলাড_েলা বাধ/তামূলক নয়, িক� IেPর উXরেক কী ধরেনর নিথপY সহায়তা করেত পাের 7স সvেকC  
ব/বহারকারীেদরেক একE ধারণা 7দয়ার জন/ 7সখােন রেয়েছ। মডU /ল যাচাইেয়র সময় এই নিথপY_েলা খU ঁEেয় 7দখা 
হেব।   
 
!Xািরং  

িহগ এফইএম 7�ািরং ব/ব0া িনেদC শাবলীর িনেদC িশকােত িহগ এফইএম-এর জন/ 7�ািরেঙর পiিত পযCােলাচনা করZন 
 
সাহায2  

Higg.org �/াটফমC িনেয় যিদ আপনার 7কােনা সমস/া থােক বা মূল/ায়েণর 7কােনা IP িনেয় িব�াO থােকন, তাহেল 
আপিন িহগ ইনেড\ সােপাটC  দেলর সে� 7যাগােযাগ করেত পােরন এখােন ফমC জমা 7দয়ার 
মাধ/েমhowtohigg.org/request.  
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িহগ এফইএম িনেদ+ িশকা/েক িকভােব ব2বহার করেত হেব তার হালনাগােদর 
সারসংে8প (v1.5) 

!ফিসিল&র সাইেটর তথ. 

● ক"নপেণ'র )ফিসিল./িলর জন' )ফিসিল.র ধরেনর উপের িনেদ4 শনা সংেযািজত হেয়েছ 
● ক"নপেণ'র )ফিসিল./িলর জন' এসএএম গণনা করার জন' উদাহরণ সংেযািজত হেয়েছ 
● িশ@েকিDক কম4সূচী/শংসাপেE অংশGহণ সHেক4  নতI ন JK সংেযািজত হেয়েছ 

ইএমএস 

নতI ন JK এই JK. আেগ )কবলমাE ")ফিসিল. িJিভউ")ত িছল  

আপনার !ফিসিল&র িক নিথব6 7ি8য়াসমূহ রেয়েছ !য>িল কমী@ েদরেক 
পিরেবশগত জরEির অবGা/ লHনসমুহ সJেকK  িববরণী !পশ করেত সMম 
কের? 

এফইএএম-এর জন' হালনাগাদ করা JK এবং পথিনেদ4 শনা  

শিN 

● শিQর উৎস িহেসেব এলএনিজ (িলকI 'ইফােয়ড ন'াচার 'াল গ'াস) সংেযািজত 
● )সই )Tারিবহীন JK.েক সরােনা হেয়েছ )য. জানেত চায় "উপােUর িনভI 4 লতা এবং VWতা 

িনিXতকারী )কানও বিলZ Jি[য়া িক আপনার )ফিসিল.েত রেয়েছ?" িহগ্  এফইএম )থেক 

পািন  

● পািন সং[া] ঝI ঁ িক অ'াে`স করা িবষেয় পথিনেদ4 শনা সংেযািজত 
● )সই )Tারিবহীন JK.েক সরােনা হেয়েছ )য. জানেত চায় "উপােUর িনভI 4 লতা এবং VWতা 

িনিXতকারী )কানও বিলZ Jি[য়া িক আপনার )ফিসিল.েত রেয়েছ?" িহগ্  এফইএম )থেক 
 

JK ১ "এই JেKর উেcশ' িক" িবষেয় হালনাগাদ করা পথিনেদ4 শ 
JK ৩ "কািরগির পথিনেদ4 শ" িবভােগ ক"ন পেণ'র জন' নতI ন পথিনেদ4 শ সংেযািজত 

 

বজK .পািন 
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● ক"ন পেণ'র )ফিসিল.সমূেহর জন' বজ4 'পািনর মানদe িবষেয় নতI ন পথিনেদ4 শ সংেযািজত 

বায়O িনগKমন 

● ভf িমকা িবষেয় আেরা পথিনেদ4 শ সংেযািজত  

বজK . 

● ক"ন পেণ'র )ফিসিল.সমূেহর জন' নতI ন পথিনেদ4 শ সংেযািজত। 
● )সই )Tারিবহীন JK.েক সরােনা হেয়েছ )য. জানেত চায় "উপােUর িনভI 4 লতা এবং VWতা 

িনিXতকারী )কানও বিলZ Jি[য়া িক আপনার )ফিসিল.েত রেয়েছ?" িহগ্  এফইএম )থেক 
 
JK ১ "বজ4 'পািন পিরেশাধন কাই (িবপদহীন)" নতI ন এক. িবপদহীন বজ4 ' Jবাহ 

িহেসেব সংেযািজত। 
JK ২ িবপhনক কাইেক িচিiত করার জন' "বজ4 'পািন পিরেশাধন কাই" বজ4 ' 

Jবাহ.েক হালনাগাদ করjন, )য.েত িশ@েকDজিনত এবং ঘেরায়া িবপhনক 
কাই অ]ভI 4Q।  

"অন'ান'"-এর অধীেন সুিনmদno সংেযাজন করেত ক"ন পেণ'র 
)ফিসিল.সমূেহর জন' নতI ন পথিনেদ4 শ সংেযািজত 

JK ৬ এফইএম-এ অ]ভI 4Q করার জন' হালনাগাদ করা JK "পুঁেত )দয়া এবং )qােরজ 
ট'ােs িছt থাকা িনিষWকরণ", )য. আেগ )কবলমাE ")ফিসিল. িJিভউ")ত 
িছল 

হালনাগাদ করা হেয়েছ “এই JেKর উেcশ' িক?”, অিতিরQ আবশ'কতােক 
অ]ভI 4Q করার জন' "এ.েক িকভােব যাচাই করেত হেব" 

JK ৮ িহগ v'াটফেম4 পিরমােপর ইউিনটেক হালনাগাদ করা হেয়েছ।  

রাসায়িনক 

● ক"নপেণ'র )ফিসিল./িলর )ফিসিল. Jি[য়ােক অ]ভI 4Q করার জন' Jেয়াগেযাগ'তার JেK 
নতI ন )ফিসিল. Jি[য়া সংেযািজত হেয়েছ 

JK ১ "এ.েক িকভােব যাচাই করেত হেব" িবষেয় আংিশক হঁ'া-এর আবিশ'ক শত4  
সHেক4  হালনাগাদ করা পথিনেদ4 শনা  
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"JযI িQগত পথিনেদ4 শনা" িবষেয় রাসায়িনেকর ইনেভwির তািলকায় অিতিরQ 
তথ' অ]ভI 4Q করার জন' হালনাগাদ করা সুপািরশ  

JK ৭ "কািরগির পথিনেদ4 শনা" িবভােগ ক"ন পেণ'র )ফিসিল.র জন' নতI ন 
পথিনেদ4 শনা সংেযািজত  

)কবলমাE টI িলং/অপােরশন িভিUক )ফিসিল./িলেত ব'বyত রাসায়িনেকর 
জন' হঁ'া বলার আবশ'কতা িবষেয় "এ. িকভােব যাচাই করেত হেব" সং[া] 
িনেদ4 িশকা হালনাগাদ করা হেয়েছ।  

JK 22 ""কাদার / উপ"কাদার" িবষেয় পিরভাষােক Jিমত করেত িনেদ4 িশকা 
হালনাগাদ করা হেয়েছ। 

"কাদার / উপ"কাদােরর সংzা অ]ভI 4Q করা হেয়েছ। 
 

িহগ এফইএম শPেকাষ 

● পািন িবভােগর িনেদ4 িশকার সােথ ){ণীবW হওয়ার জন' উৎপািদত / Jেসস পািনর সংzােক 
হালনাগাদ করা হেয়েছ। 

● যাচাইকারী – ব|িবদ'ািবশারদ-এ সংzােক হালনাগাদ করা হেয়েছ আেরা }oতর করার জন' 
● যাচাইক~ ত িনেদ4 শক ()জনারািলq)-এর পিরভাষা সিরেয় )দয়া হেয়েছ এবং “িহগ এফইএম 

Jিশ�ক”-এর নতI ন পিরভাষা �ারা Jিত�াপন করা হেয়েছ 
● যাচাইকারীর )Jােটাকল – Jত'� )রফাের� িলs সংেযাজন করা হেয়েছ 
● যাচাইকারীর Jিশ�েণর সংzা হালনাগাদ করা হেয়েছ 
● িজেরা িলকI 'ইড িডসচাজ4  ()জডএলিড)-এর সংzােক হালনাগাদ করা হেয়েছ িনেদ4 িশকার সংzার 

সােথ ){ণীভI Q করার জন' 

পিরিশR ক: এফইএম ফাউেTশন 

● আেগ 7ফিসিলE িIিভউ িহেসেব পিরিচত, এE একE pবিশJ/ 7যE 2020 িহগ এফইএম-এ |রZ হেয়িছল, 
এবং 2021 িহগ এফইএম-এর |রZেত এফইএম ফাউে=শন িহেসেব নতU ন নামকরণ হেয়েছ।   

● দয়া কের লn/ করZন 7য এফইএম ফাউে=শন 7কবলমাY নতU ন 7ফিসিলE অ/াকাউেTর জন/ই উপল�।  
এE িবদ/মান 7কানও 7ফিসিলEর জন/ উপল� নয় 7যEর অ/াকাউেT িহগ এফইএম িছল অথবা আেছ।   

● সীিমত IPাবলী রেয়েছ 7য_িলেক এফইএম ফাউে=শেনর অOভU C� করা হেয়েছ  
((দয়া কের অ2ােপিYZ এ: পথিনেদB েশর জন2 এফইএম ফাউেYশন !দখ1ন) 
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             কারখানা স;েক+  তথ2 এবং স=িতপ>  

কারখানা সং[া] তথ'াবলী িবষয়ক JKসমূেহ আপনার উUর আপনার 
কারখানােক তf লনামূলক  িবে�ষেণর জন' ){ণীভf Q করার উেcেশ' ব'বyত হেব।  দয়া কের মডI 'েলর 
অন'ান' িবভােগ যাওয়ার আেগ এই িবভাগ. সHূণ4 করjন।  
 
এই পৃZায় আপনার কারখানা সHেক4  তথ' )দয়ার জন'ও আপনােক বলা হেব।  সংি�o পিরেবশগত 
অনুমিতসমূেহর সােথ আপনার সাম�স'পূণ4তােক িচিiত করাই এই িবভােগর ল�'। আপনার কারখানা 
মানেত বাধ' এমন )যেকােনা িনয়ম বা Jিবধান িবষেয় আপনার অনুবmতnতা অ]ভI 4Q করjন, )যমন 
অনুমিতপE, অনুেমাদন, লাইেস�, নিথবWকরণ, শংসাপE অথবা স�িত সং[া] অন'ান' 
দিললপE।  অনুমিত-িবহীন বাধ'বাধকতার অ]ভI 4Q হেলা আবশ'কীয় বাmষnক সরকাির িরেপাট4 /েলা এবং 
সুিনmদno রাসায়িনেকর জন' Jেয়াজনীয় নিথবWকরণ। 
 
দয়া কের মেন রাখেবন )য কারখানা িবষয়ক তথ' (সাইট ইনেফা) 
এবং অনুমিতপE (পারিমট) িবভাগ.েত ন�র )দয়া হেব না। এর 
অথ4 হেলা )য স�িত র�া করার জন' আপিন পেয়w পােবন না। 
তেব, )ফিসিল.জ এনভায়ারনেমw মডI 'েল )কােনা পেয়w 
পাওয়ার জন' আপনার অবশ'ই কায4সHাদনা সং[া] এক. 
�বধ লাইেস� থাকেত হেব। যিদ আপিন "আপনার কারখানার িক 
কায4সHাদনার জন' �বধ লাইেস� রেয়েছ?" JেK "না" উUর )দন, 
সHূণ4 মডI 'ল.েতই আপনার )Tার হেব শূন'। 
 
!দশ অথবা অUল 
আপনার )ফিসিল. )য )দেশ অথবা অ�েল অবি�ত )স.েক 
)বেছ িনন 
 
িশV !MW 
)কান )�E/েলা আপনার কারখানার উৎপাদেনর )�েE Jেযাজ' )সটা )বেছ িনন ()যমন, )য ধরেনর পণ' 
আপিন উৎপাদন বা Jি[য়াকরণ করেছন)  
 
কারখানার ধরন 
আপনার সাইেটর )�েE Jেযাজ' )য ধরন/েলা তার সব/েলাই দয়া কের )বেছ িনন 
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উদাহরণ: যিদ আপনার এক. কাটা-)সলাইেয়র )ফিসিল. থােক যা অন-সাইট িKন িJ�ং অথবা ওেয়ট 
Jেসিসং-এর কাজও কের থােক তাহেল আপিন চf ড়া] পেণ'র অ'ােস�্ িল এবং ছাপা, পণ' র�ন এবং 
কাচাকািচ দু&েকই )বেছ )নেবন। 

ক"নপেণ'র উদাহরণ: আপিন যিদ এমন এক. )ফিসিল. (কারখানা) হন )য. িনেজর চ�েরই চf ড়া] পণ' 
)জাড়া )দয়া এবং িনম4াণ কায4 সH� কের, আপিন চf ড়া] পণ' J�িত (ফাইন'াল )Jাডা� অ'ােস�্ িল) এবং 
ক"নপণ' উপাদান এবং ছঁাটাই উৎপাদন (vা�ক, ধাতI , কাঠ) এই দু.ই )বেছ )নেবন। 

- চ[ ড়া] পণ. ^তির - J�ত পেণ'র উৎপাদন/ চf ড়া] পণ'.র J�িতেত জিড়ত )ফিসিল./েলা 
- ছাপা, পণ. র_ন (!ছাপােনা) এবং পিরaার করা - )যসব )ফিসিল. ওেয়ট Jেসিসং, এবং 

)ধায়াধI িয় সহ উপকরণ/িলেক ছাপা এবং র�নকােয4 জিড়ত। 
- উপকরণ উৎপাদন (কাপড়, রাবার, )ফাম, অ]রণ (ইনসু'েলশন), জেড়া করা যায় এমন 

উপকরণসমূহ) - )যসব )ফিসিল./িল উপকরণসমূহেক িনম4াণ কের এবং )জাড়া লাগায় ()যমন 
কাপড়, চামড়া, vা�ক, ইনসু'েলশন, )ফাম, ধাতI , কাঠ, কাব4ন ফাইবার, ইত'ািদ।) 

- কcনপণ. উপকরণ এবং ছঁাটাই উৎপাদন বা eম !7াডাকশন (vা�ক, ধাতI , কাঠ) - 
)ফিসিল.সমূহ )য/িল শQ বা ক"ন পণ' উপকরণসমূেহর উৎপাদন কের ()যমন, ধাতI র বার, 
vা�েকর |ক, ইেল�িনক্ স, ইত'ািদ) অথবা )ফিসিল.সমূহ )য/িল পণ' ছঁাটাই উৎপাদন কের 
()যমন, িজপার, )বাতাম, )লেবল, ইত'ািদ।) 

- রাসায়িনক এবং কঁাচা মাল উৎপাদন - )যসব )ফিসিল./িল রাসায়িনক এবং কঁাচামাল 
উৎপাদন কের 

- !মাড়ক উৎপাদন - )যসব )ফিসিল.েত )মাড়েকর উপকরণ J�ত হয় 
- অন.ান.  

 
আপিন )কান ধরেনর কারখানা )বেছ )নন তার উপর িনভ4 র কের আপনার কারখানায় )কান 
ধরেনর Jি[য়াকরণ হয় তা আপনােক )বেছ িনেত বলা হেব।  ()যমন ছাপা, আঠা লাগােনা) 
 
কারখানার 7ি8য়া 
আপনার কারখানার )�েE )কান িনম4াণ Jি[য়া/িল Jেযাজ' )স/িল )বেছ িনন  
 
উপাদােনর ধরন  
আপনার )ফিসিল. হয় J�ত কের অথবা কাজ কের/ Jি[য়াকরণ কের )যসব উপাদান/েলােক িনেয় 
)স/েলা )বেছ িনন। উপকরণসমূেহর সংzা )দেখ িনন  িকভােব িহগ্  করেত হেব তার িনেদ4 শনার শ�েকাষ 
িবভােগ। 

 

এই 7িতেবদেনর বছের আপনার !ফিসিল& কত িদন কাজ কেরেছ? 
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িরেপাECং বছের কারখানাE যতিদন কাজ কেরেছ তার একE সvূণC সংখ/া Iেবশ করান(7র�নয়)। কাযCসvাদনার 

িদন_িল িবেবচনা করা হয় 7সই িদন_িলেক যখন উৎপাদন এবং/অথবা উৎপাদন-সv�ক�ত কমCকা= (7যমন পণ/ / 

কঁাচামাল 7তালা / িশপেমT) কারখানায় করা হেয়িছল।  কাযCসvাদনার একE িদন 7যখােন কাযCসvাদনার ঘTার 

সংখ/া অথবা কমী� সংখ/া ৫০%-এর কম, 7সই িদনEেক ০.৫ িদন িহেসেব গণ/ করেত হেব। 7যখােন কাযCসvাদনার 

ঘTার সংখ/া অথবা কমী� সংখ/া 50%-এর 7বিশ, 7সই িদনEেক 1 িদন িহেসেব গণ/ করেত হেব। 

!মাট কমKচারীর সংখ.া: দয়া কের গড় সংখ'া. Jেবশ করান, পূণ4-সমেয়র এবং অ�ায়ী কম4চারীরা যারা 
বত4মান Jিতেবদনকারী বছের )ফিসিল.েত কাজ কেরেছন তােদর (এক. )র� নয়।  গণনা.র িনেদ4 শনা. 
িনেচ পূণ4-সময় এবং অ�ায়ী - উভয় Jকার কমী� েদর )�েEই Jেযাজ'। 
. 
 
!ফিসিল&র উপাg িকভােব অনুসরণ করেত হেবঃ 
 
কারখানার এক. Jি[য়া JিতZা করা উিচত Jেত'ক. )প-সময়কােল কমী� েদর সংখ'া অনুসরণ করার জন' 
()যমন, সা�ািহক, ি�-সা�ািহক, মািসক)। কমী� েদর গড় সংখ'া (পূণ4-সময় এবং অ�ায়ী) িনে�াQ িনেদ4 শনার 
মাধ'েম িনধ4ািরত হেত পােরঃ 
 

1. আপনার কারখানা )য )মাট সংখ'ক কমী� েক বছর. চলাকালীন সম� )প-িপিরয়েড )প কেরেছ। 
2. বছর. চলাকালীন আপনার কারখানােত ক. )প িপিরয়ড িছল, )স. গণনা করjন।  
3. )প িপিরয়েডর সংখ'া িদেয় কমী� সংখ'ােক ভাগ করjন। 
4. উUর.েক পেরর সHূণ4 সংখ'ােত িনেয় আসুন কমী� েদর বাmষnক গড় সংখ'া. পাওয়ার জন' (পূণ4 

সময় বা সামিয়ক) 
 

উদাহরণ �র�পঃ 
 

● )প িপিরয়ড 1:520 কমী�  
● )প িপিরয়ড 2:525 কমী�  
● )প িপিরয়ড 3: 545 কমী�  
● কমী@ েদর গড় সংখ.া: 530 [(520+525+545)/3] 

 
িহগ এফইএম যাচাইেয়র জন', সুপািরশ করা হয় )য এই উপােUর এক. সংি��সার এক. এমন িবন'ােস 
)যন থােক )য.েক পয4ােলাচনা করা সহজ [)যমন )Pডশীট ()যমন মাইে[াসফট এে`ল) অথবা অনুর�প 
)কােনা উপাU িবে�ষক কায4[ম যা উপাUেক মানুেষর পঠেনাপেযাগী িবন'ােস এ`েপাট4  করেত অনুেমাদন 
)দয় ()যমন এে`ল, িসএসিভ)] এবং অন' )যেকােনা Jাসি�ক সহায়ক Jমাণ পয4ােলাচনার জন' তৎ�ণাৎ 
J�ত থােক। 
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● নিথপW আবশ.কঃ  
o )পেরাল / অ'াকাউ�ং )রকড4  যা Jিত. )প িপিরয়েড Jেত'ক. কমী�  িবভােগর সংখ'া.েক 

Jদশ4ন কের (পূণ4-সময় এবং অ�ায়ী)। 
o )পেরাল/ অ'াকাউ�ং )রকড4  যা িরেপা.4ং বছেরর )প িপিরয়েডর সংখ'া.েক Jদশ4ন কের। 

আপনার কারখানার বাjষkক আয়তন কত?  
গত ক'ােলeার বছের )Jিরত/ িবি[ হওয়া পেণ'র সব4েমাট পিরমাণ সHেক4  Jিতেবদন )পশ করjন।  
 
)Jিরত/ িবি[ হওয়া পেণ'র সব4েমাট পিরমােণ গত ক'ােলeার বছের Jত'াখ'ান-Jা� পেণ'র সব4েমাট পিরমাণ 
অ]ভI 4Q থাকা উিচত নয়।   

!কন আমরা বাjষkক উৎপাদন সংখ.ার পিরবেতK  !7িরত/ িবি8ত পিরমাণেক ব.বহার কির ?  
 
এর Jধান কারণ হেলা এক. স�িতপূণ4 উৎপাদন )ম�ক সৃ  করা যা সম� কারখানাই ¡'াক করেত পারেব 
এবং উপাUসমূহ িশে@র )ব�মােক4 র জন' অিধক তf লনীয় হেব।  তাছাড়া, )Jিরত/ 
িবি[ত পিরমাণেক )ম�ক িহেসেব ব'বহার করা হয় অিতিরQ অথবা অJেয়াজনীয় উৎপাদনেক িনরjৎসািহত 
করার জন' যার অ]ভI 4Q হেলা বাড়িত হওয়া, আধা-পণ', উদাহরণ এবং Jত'াখ'ান যা পিরেবেশর পে� 
উে�েগর কারণও বেট।  

আমরা বI িঝ )য বছের তােদর J�ত করা হেয়িছল তার পেরর ক'ােলeার বছেরও )য িকছI  পণ' )Jিরত / 
িবি[ত হেয় িগেয় থাকেত পাের।  )Jিরত/ িব[য় করা পিরমােণর সীমাবWতা হেলা - উQ শিQ, পািন এবং 
বেজ4 'র পিরমাণ একই ক'ােলeার বছের J�ত পেণ'র সমতI ল নয় বরং পরবতী�   বছের  তােদর )Jরণ করা হয়, 
পিরবেত4  একই বছের )Jরণ করা হয় িক¢ পূব4বতী�  বছের  J�ত করা হেয়েছ এমন িকছI  পেণ'র জন' Jক~ তপে� 
তারা পিরগিণত হয়।  এ.েক Jিত বছর কারখানায় এক. সাধারণ কম4প£া িহেসেব িবেবচনা কের, )Jিরত/ 
িব[য় করা পিরমােণর সব4েমাট সংখ'ার উপর Jভাব তf লনামূলকভােব সীিমত হওয়া উিচত। তেব, যিদ এমন 
)কােনা ব'িত[মী ঘটনা থােক )য. )ফিসিল.র পিরেবশগত কায4কলােপর উপর /রj�পূণ4 Jভাব )ফেল 
()যমন উ�ততর শিQ/ পািনর ব'বহার )দখায়), আমরা কারখানা/েলােক সHmকnত )qকেহা¤ারেদর সােথ 
সংেযাগ �াপন করেত উৎসািহত কির যােত Jেয়াজন হেল তারা তােদর পিরি�িত.েক ব'াখ'া করেত পাের।) 

এক. ইউিনট )বেছ িননঃ   
o িকউিবক িমটার (m3) 
o িকেলাGাম 
o িমটার 
o q'া¥াড4  অ'ালাউড িমিনট্ স (এসএএম) 
o )Tায়'ার ইয়াড4   
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o ইউিনট (এক. অথবা )জাড়া)  
 
ইউিনটসমূহ:  )বসলাইন (Jাথিমক র�পেরখা), ল�', এবং ¦াসেক িহগ্  এনাmজn, পািন, এবং বজ4 ' িবভােগ 
িনয়মমািফক করার জন' আপনার বাmষnক ইউিনটেক ব'বহার করা হেব এবং মানদe ি�রীকরেণর জন'ও 
ব'বহার করা হেত পাের। দয়া কের )সই ইউিনট.েক )বেছ িনন যা আপনার কারখানা )যভােব বাmষnক 
আয়তনেক অনুসরণ কের তা সেব4াৎক~ o র�েপ )দখােত স�ম। এর অথ4 হেত পাের )য JদU তািলকা )থেক 
এক. ইউিনট )বেছ )নয়ার জন' আপনােক ইউিনট র�পা]র করেত হেত পাের। উদাহরণ �র�প, আপিন যিদ 
)Tায়'ার িফেট বাmষnক আয়তন পিরমাপ কেরন তাহেল এ.েক আপনার )Tায়'ার ইয়ােড4  র�পা]র করেত হেব। 
 
এফইএম-এ l.াTাডK  অ.ালাউড িমিনট্ স (এসএএম) িরেপাটK  করা 
িভ� পণ' িভ� পিরমাণ সময় এবং সHদ উৎপাদন চলাকালীন ব'বহার কের যা পিরবেত4  সHদ খরচেক 
Jভািবত কের ()যমন শিQ, ব'বyত পািন, ইত'ািদ)। ইউিনট q'া¥াড4  অ'ালাউড িমিনট্ স (এসএএম) হেলা 
এক. )ম�ক যা )সই সময়েক িনেদ4 শ কের যা কমী� েদর �ারা এক. পণ' উৎপাদেনর জন' অনুেমািদত যার 
অ]ভI 4Q হেলা সাধারণ অনুেমাদন/িল ()যমন কায4কারীতা, )মিশন, ব'িQগত, §াি]র অনুেমাদন, 
ইত'ািদ)। উৎপাদেনর এই )ম�ক. সHদ খরচ এবং পিরেবশগত Jভাব )থেক Vরj কের িভ� ধরেনর পণ' 
অবিধ ব'বহার করা )যেত পাের অথবা একেE )যাগ করা )যেত পাের এবং দীঘ4 সময় ধের সHেদর ব'বহার ও 
উৎপাদেনর )�েE পিরেবশগত Jভাবেক  িনয়মমািফক কের )তালার জন' এক. )ম�ক িহেসেব ব'বহার করা 
হেত পাের ()যমন এক. ক'ােল¥ার বছর)। এ. )নাট করা )যেত পাের )য এসএএম পেণ'র Jকারেভেদ 
আলাদা হেব ()যমন, শট4 স বনাম এক. জ'ােকট)।   
 
বছেরর পর বছর, এসএএম শিQ, পািন এবং অন'ান' প'ারািমটার/িলর )Jি�েত অনুসরণ করার িবষয়. 
)ফিসিল./িলেক সHেদর খরেচর িবষয়.র কায4কারীতােক পুনmবnেবচনা করেত সহায়তা করেব এবং 
কম4কI শলতােক উ�ত করেতও সহায়তা করেব। 
 
এসএএম-এ উৎপাদেনর আয়তন িরেপাট4  করার সময়, ব'বহারকারীেক অবশ'ই িরেপা.4ং বছর.র জন' 
এসএএম-এর সHূণ4 সম েক িরেপাট4  করেত হেব এবং আপনার )ফিসিল.েত উৎপািদত Jেত'ক. পেণ'র 
ধরেনর �তT এসএএম-.  নয়।  
 
একবার এক. িনmদno পেণ'র �তT এসএএম ভ'াল ুজানা )গেল, পাঠােনা / িবি[ হওয়া পেণ'র সংখ'া িদেয় 
পেণ'র এসএএম-)ক /ণ করা যােব। সম� পেণ'র ধরন / িবভােগ এ. করা যােব এবং সমG.েক গণনা করা 
হেয়েছ )মাট এসএএম-এ )দখােনার জন'। এই )মাট.েকই "বাmষnক আয়তন" িহেসেব িরেপাট4  করা হয়। 
)পাষাক )ফিসিল.র উদাহরণ: 
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পেণ2র ধরন Nি\য়াসমূহ পণ2 িপছ1  
এসএএম 

িরেপা&Bং বছের পাঠােনা / িবি\ 
হওয়া পেণ2র সংখ2া 

Nিত পণ2 িপছ1  সTূণB এসএএম 

7পােলা শাটC  কাEং 
7সলাই 
7মাড়কজাত 
করা 

15 100,000 15 x 100,000= 
1,500,000  

িভ-গলা শাটC  

কাEং 
7সলাই 
7মাড়কজাত 
করা 

12 
 500,000 12 x 500,000 = 

6,000,000 

!মাট এসএএম 7,500,000 
 

শQপেণ'র  )ফিসিল.র উদাহরণ: 
পেণ2র ধরন Nি\য়াসমূহ পণ2 িপছ1  

এসএএম 
িরেপা&Bং বছের পাঠােনা / িবি\ 
হওয়া পেণ2র সংখ2া 

Nিত পণ2 িপছ1  সTূণB এসএএম 

র /াকস/াক কাEং 
�Z/ইং 
7সলাই 
অ/ােস�্ িল 
7মাড়কজাত 
করা 

45 20,000 45 x 20,000= 900,000 
 

তঁাবU  

কাEং 
�Z/ইং 
7সলাই 
অ/ােস�্ িল 
7মাড়কজাত 
করা 

60 30,000 60 x 30,000= 
1,800,000 

ক/ািvং 
7টিবল 

কাEং 
অ/ােস�্ িল 
7মাড়কজাত 
করা 

150 
 10,000 15 x 100,000= 

1,500,000 

!মাট এসএএম 4,200,000 
 
এসএএম গণনা করার িবিভ� পWিত আেছ, তেব যিদ এক. সাম�স'পূণ4 Jণালী ব'বহার করা হয় সম� 
পেণ'র জন', তার ফেল তf লনােযাগ' উপাU �তির হেব যা বছেরর পর বছর তf লনা করা যায়।   িনেচ িকছI  
সHদ রেয়েছ যা এসএএম িনেদ4 শ করার িভ� পWিত/িলর িদেক দৃ  রােখ (যা Jায়শই q'া¥াড4  মাইনু'ট 
ভ'াল ুবা এসএমিভ-এর সােথ িবিনময়েযাগ'ভােব ব'বহার করা হয়): 
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- https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-
online/books/WCMS_PUBL_9221071081_EN/lang--en/index.htm 

- https://www.onlinetextileacademy.com/sam-standard-allowed-minute/  
- https://www.onlineclothingstudy.com/2011/02/how-to-calculate-sam-of-

garment.html#:~:text=Standard%20allowed%20minutes%20(SAM)%20%3D,%2B0.048)%20%3D
%200.31%20minutes.  

- https://ordnur.com/apparel/standard-minute-value-smv-garments-calculation-importance/ 
 
যিদ আপিন অনুপি�ত )কােনা ইউিনট )যাগ করার জন' অনুেরাধ করেত চান, দয়া কের এখােন যান 
https://support.higg.org এবং িবেবচনার জন' মতামত িদেত "মতামত" )বেছ িনন। 
 
!ফিসিল&র উপাg িকভােব অনুসরণ করেত হেবঃ 
কারখানা/িলর এক. Jি[য়া অনুসরণ করেত হেবিবগত ক'ােল¥ার বছের )Jিরত (িশপ্ ড) / িবি[ হওয়া 
পেণ'র পিরমােণর জন'। এফইএম যাচাইেয়র জন', সুপািরশ করা হয় )য এই উপােUর এক. সংি��সার 
()যমন, �দিনক, সা�ািহক, মািসক )রকড4 ) এক. এমন িবন'ােস )যন থােক যা পয4ােলাচনা করা সহজ [)যমন 
)Pডশীট ()যমন মাইে[াসফট এে`ল) অথবা অনুর�প )কােনা উপাU িবে�ষক কায4[ম যা উপাUেক 
মানুেষর পঠেনাপেযাগী িবন'ােস এ`েপাট4  করেত অনুেমাদন )দয় ()যমন এে`ল, িসএসিভ)] এবং অন' 
)যেকােনা সমথ4ক Jমাণ পয4ােলাচনার জন' তৎ�ণাৎ J�ত থােক। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন  
o উৎপাদন, )সল্ স, পেণ'র িশপেমেwর )রকড4  যা )Jিরত/িবি[ত পেণ'র পিরমাণেক Jদশ4ন 

কের িরেপা.4ং বছের। 

আপনার কারখানায় িক অনসাইট পািন পিরেশাধেনর ব.বGা রেয়েছ (!যমন ি7-eটেমn এবং/অথবা 
বজK .পািনর পিরেশাধন)? 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: )ফিসিল.র পািনর পিরেশাধন Jি[য়ার Jবাহ এবং/অথবা হাই©িলক 
ডায়াGামসমূহ 
)রফাের�: https://www.wateractionplan.com/management-and-use-of-chemical-products  
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন  
o কারখানার পািন পিরেশাধেনর )ªা চাট4  এবং/অথবা হাই©িলক ডায়াGামসমূহ 
o অনুমিতপE, যিদ আবশ'ক হয়  
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(নতO ন) আপনার !ফিসিল& িক সাস্ েটইিনিবিল& সং8া] !কানও ইTাpগত কাযK8েম অংশqহণ 
কেরেছ অথবা !স&র িক 7িতেবদনকারী বছর&েত সাস্ েটইিনিবিল& সং8া] !কানও শংসাপW 
রেয়েছ?  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িশ@েকিDক কায4[ম/িল )ফিসিল./িলেক )সইসকল সুদৃঢ় কায4[ম গেড় তI লেত এবং তা অনুশীলন 
করেত স�ম কের )য/িল সামিGকভােব সাস্ েটইেনিবিল. অথবা সুিনmদno Jভাবে�E/িলেক উ�ত করেত 
পাের।  পিরেবশগত �ািয়�বাদীতার সােথ সHক4 যIQ ব|িবধ িশ@েকিDক কায4[ম রেয়েছ )য/িল 
পিরেবশগত �িত কমােনার জন' )ফিসিল./িলেক পিরেবশগত �িতসমূহেক সনাQ করা এবং সমাধান 
)দয়া অথবা অনুশীলেনর মানদe Jদান করােত অিভিনেবশ কের ()যমন, অ'াপােরল ইমপ'া� 
ই�..উেটর ি§ন বাই িডজাইন, )ট`টাইল এ`েচ�-এর )¬াব'াল িরসাই§্ ড q'া¥াড4 স (িজআরএস), 
)জডিডএইচিস ি§নেচইন, jসাইন িসেqম পাট4 নার, ইত'ািদ।) 
 
িহগ এফইএম-এ )ফিসিল./িল তািলকা )থেক কায4[মসমূহ )বেছ িনেত পাের অথবা তািলকাভf Q নয় 
এমন কায4[ম/িলর জন' অন'ান' )বেছ িনেত পাের। rকা: ®'া¥ অথবা )[তা-িভিUক অিড.ং 
পিরক@না/িল যােত অ]ভI 4Q রেয়েছ পিরেবশগত িবষয়সমূহ, )সইসব এই JেKর উUের িরেপাট4  করা উিচত 
নয় )যেহতI  )কDিব¯ু হেলা ব'াপকতর সাস্ েটইিনিবিল. কায4[মসমূহ অথবা উেদ'াগসমূহ )যমন )সইসকল 
যা িহগ এফইএম-এ তািলকাভI Q রেয়েছ।  
 
িশ@েকিDক কায4[মসমূহ অথবা উেদ'াগ )য/িলেক Gহণ করার জন' িবেবচনা করা )যেত পাের )স/িলেক 
সনাQ করার জন' )ফিসিল.সমূহ তািলকাভI Q কায4[ম/িলেকও ব'বহার করেত পাের।  
 
 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● নিথপW আবশ.কঃ  
o )ফিসিল.. অংশGহণ কেরেছ অথবা নাম নিথভI Q কেরেছ এমন সম� কায4[ম/িলর 

ডকI েমেwশন, )যখােন কায4[েমর নাম, কায4[েম নিথভI িQকরেণর )কানও শংসাপE অথবা 
)ঘাষণার িববরণ অ]ভI 4Q রেয়েছ।  

o িশ@েকিDক কায4[েমর ফলাফল ()যমন, শংসাপE), যিদ Jেযাজ' হয়। 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ  

o )ফিসিল.েত কায4[ম.েক ব'ব�াপনা অথবা বা�বািয়ত করার জন' দায়বW কমী� রা 
কায4[ম.র আবিশ'ক শত4সমূহ অথবা উেদ'াগ সHেক4  এবং কায4[ম.র 
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আবশ'কতা/িলেক পূরণ করা অথবা বজায় রাখার জন' িক করা দরকার )স সHেক4  
zানসH� ()যমন শংসাপE র�ণােব�ণ) 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
o )ফিসিল.র অনুশীলনসমূহ এবং অনসাইট পয4েব�ণসমূহ Jিতেবদন করা কায4[েমর 

আবিশ'ক শত4সমূহ অথবা উেদ'াগসমূেহর সােথ স�িতপূণ4। 

অনুমিত সমূহ		
 
সংি�o পিরেবশগত অনুমিতসমূেহর সােথ আপনার সাম�স'পূণ4তােক িচিiত করাই এই িবভােগর ল�'। 
আপনার কারখানা মানেত বাধ' এমন )যেকােনা িনয়ম বা Jিবধান িবষেয় আপনার অনুবmতnতা অ]ভI 4Q 
করjন, )যমন অনুমিতপE, অনুেমাদন, লাইেস�, নিথবWকরণ, শংসাপE অথবা স�িত সং[া] অন'ান' 
দিললপE।  অনুমিত-িবহীন বাধ'বাধকতার অ]ভI 4Q হেলা আবশ'কীয় বাmষnক সরকাির িরেপাট4 /েলা এবং 
সুিনmদno রাসায়িনেকর জন' Jেয়াজনীয় নিথবWকরণ। 
 
দয়া কের মেন রাখেবন )য িহগ্  এফইএম জুেড় আপেলাড করা সম� নিথ, যার অ]ভI 4Q হেলা আবশ'কীয় 
আপেলাড এবং সুপািরশক~ ত আপেলাড, )সই সম� )qকেহা¤ারেদর কােছ দৃশ'মান যােদর সােথ আপনার 
কারখানা. তােদর মডI 'ল )শয়ার কেরেছ।   
 
দয়া কের মেন রাখেবন )য এই িবভাগ.েত )Tার )দয়া হয় না। এর অথ4 হেলা )য স�িত র�া করার জন' 
আপিন পেয়w পােবন না। তেব, )ফিসিল. এনভায়ারনেমw মডI 'েল )কােনা পেয়w পাওয়ার জন' আপনােক 
সাম�স'পূণ4 থাকেতই হেব। যিদ কাযKসJাদনার জন. আপনার কারখানার !কােনা ^বধ এবং সি8য় 
লাইেসu না থােক তাহেল সJূণK মডO .েলর জন. আপিন শূন. পােবন।  
 
  

১। আইন অনুযায়ী যিদ 7েযাজ. হয়, আপনার কারখানার িক কাযKসJাদনার জন. ^বধ লাইেসu 

রেয়েছ ?  
কায4সHাদনার জন' থাকা লাইেসে�র এক. Jিতিলিপ দয়া কের আপেলাড করjন। 

  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
 
অনুবmতnতা-পরবতী�  র�ণােব�ণমূলক আচরেণ যাওয়ার আেগ আপনার কারখানােক Jাথিমক �ানীয় 
Jিবধান/েলা অবশ'ই অনুসরণ করেত হেব।   এই JেKর উেcশ' হেলা )দখা )য িহগ্  ইনেড` সHূণ4 করার 
আেগ আপনার কায4সHাদনা সং[া] �বধ লাইেস� আেছ। 
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7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
 
যিদ আপিন "আপনার কারখানার িক কায4সHাদনার জন' �বধ লাইেস� রেয়েছ?" JেK "না" অথবা 
"অজানা" উUর )দন, সHূণ4 )ফিসিল. এনভায়ারনেমw মডI 'েল আপিন শূন' পােবন।  এটা এজন' 
)য )ফিসিল. এনভায়ারনেমwাল মডI 'েল পেয়w পাওয়ার জন' পিরচালন-সং[া] �বধ এবং সি[য় 
লাইেস� আবশ'ক।  
 
যিদ আপনার কায4সHাদনার লাইেসে�র সময়সীমা )শষ হেয় িগেয় থােক, তাহেল এমনিক যিদ আপিন 
আপনার কায4সHাদনা সং[া] লাইেস�. আপেডট করার Jি[য়াধীন থােকন, তবIও এই JেK আপনােক 
অবশ'ই "না" বলেত হেব। এই JেK "হঁ'া" বলার জন' কায4সHাদনা সং[া] এক. বত4মান ও �বধ লাইেস� 
আবশ'ক। 
 
যিদ আইন অনুযায়ী কায4সHাদনার জন' এক. লাইেস� Jেয়াজন না হয়, তাহেল এই JেK আপনার "হঁ'া" 
বলা উিচত এবং �ানীয় আইনানুযায়ী কায4সHাদনার জন' লাইেস� Jেয়াজন )নই - এই মেম4 Jমাণ 
আপেলাড করা উিচত। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.কঃ  
o বত4মান তািরখ অবিধ আপেডট করা ব'বসািয়ক লাইেস�, যিদ Jেযাজ' হয় এবং অন' 

)যেকােনা Jাসি�ক লাইেস�  
o  

● িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o ব'বসািয়ক লাইেস�.েক আপেডট রাখা হেয়েছ িকনা তা িনিXত করার 

দািয়ে�  কারখানার )কান ব'িQ রেয়েছন ?  
o ব'বসািয়ক লাইেস� আপেডট করার Jি[য়া. িক ?  
o ব'বসািয়ক লাইেস� হালনাগাদ করার জন' দািয়�Jা� ব'িQ যিদ অিফেসর বাইের থােকন, 

ব'বসািয়ক লাইেস� হালনাগাদ হওয়া িনিXত করার জন' সহায়ক পিরক@না িক ? 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  

o কারখানার চ�ের Jা� নােমর সােথ ব'বসািয়ক লাইেসে� থাকা নাম. িমেল যায়। 

  
  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 19 

২। 2021 সােল িক আপনার !ফিসিল& পিরেবশ লHন সং8া] সরকার-7কািশত !কােনা !রকডK  
!পেয়িছল? 

যিদ !পেয় থােক, তাহেল লHন সং8া] িবষয়& ব.াখ.া করEন এবং উyিত করার জন. আপনার 
কারখানার কমK-পিরকVনা সJেকK  জানান।  
আপেলােডর জন' সুপািরশ: ল°ন সং[া] িবzি�র Jিতিলিপ 
 
ইনz&উট অব পাবিলক অ.াT এনভায়ারনেমnাল অ.ােফয়াসK (আইিপই)-এর !ডটােবেস িক 
বতKমােন আপনার কারখানার !কােনা !রকডK  আেছ ?  
আপেলােডর জন' সুপািরশ: আইিপই )ডটােবেসর )রকড4  
 
যিদ হঁ.া হয়,  !ডটােবেস আপনার কারখানা িক সংGাগত মতামত িদেয়েছ এবং/অথবা !ডটােবস 
!থেক !রকডK  সরােনার জন. !কােনা পদেMপ qহণ কেরেছ ?  

 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
 
অনুবmতnতা-পরবতী�  র�ণােব�ণমূলক আচরেণ যাওয়ার আেগ আপনার কারখানােক Jাথিমক �ানীয় 
Jিবধান/েলা অবশ'ই অনুসরণ করেত হেব।   এই JেKর উেcশ' হেলা �ানীয় অনুমিতপE এবং 
অনুবmতnতার ব'ব�াপনার জন' আপনার এক. Jি[য়া রেয়েছ।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
 
আইিপই িনেদK শনা (চীনা িল{)  
 
চীন )দেশ অবি�ত হেল, এই JেKর আইিপই )ডটােবস সং[া] )রফােরে�র জন' এখােন িলs )দয়া হেলা: 
http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx 
)রকড4  সরােনাঃ  

● )রকড4  সরােনার জন' পথিনেদ4 শনা সং[া] নিথ (চীন )দশীয়) (ি§ক করjন "监管记录处理方

式"): http://www.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx 
● যিদ আপনার সাইেটর (কারখানা বা )ফিসিল. Jা�ণ) ল°ন সং[া] )কােনা )রকড4  থােক এবং 

আইিপই-)ক সং�াগত মতামত িদেত চান এবং/অথবা )ডটােবস )থেক )রকড4 .েক সরােত চান, দয়া 
কের )যাগােযাগ করjন ipe@ipe.org.cn-এ 

আইিপই িনেদK শনা (ইংেরিজ িল{)  
 
চীন )দেশ অবি�ত হেল, এই JেKর আইিপই )ডটােবস সং[া] )রফােরে�র িলs রেয়েছ এখােন: 
http://wwwen.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx. 
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)রকড4  সরােনাঃ  

● )রকড4  সরােনার জন' পথিনেদ4 শনা সং[া] নিথ (ইংেরিজ) (ি§ক করjন ")রকড4  সরােনার 
পথসমূহ"): http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx 

● যিদ আপনার সাইেটর ল°ন সং[া] )কােনা )রকড4  থােক এবং আইিপই-)ক সং�াগত মতামত 
িদেত চান এবং/অথবা )ডটােবস )থেক )রকড4  সরােনার জন' পদে�প িনেত চান, দয়া কের 
)যাগােযাগ করjন ipe@ipe.org.cn-এ  

আইিপই-)ত আপিন নতI ন? আইিপই-)ত Vরj করার জন', দয়া কের এখােন তােদর তথ'াবলী-যIQ 
পৃZা/েলােত যানঃ  

● উপাU সHেক4  ভf িমকা: 
http://wwwen.ipe.org.cn/InfoDetail/Show.aspx?id=18638&jid=18637&bid=18644&isnb
=1 

● ব'বহারকারীর জন' পথিনেদ4 শক: 
http://wwwen.ipe.org.cn/InfoDetail/Show.aspx?id=18636&jid=18635&bid=18646&isnb
=1 

● )কােনা কেপ4ােরট ব'বহারকারী অ'াকাউw িনব±ন করােনার জন' িলংক (সরবরাহকারীেদর এক. 
তািলকা )খ²াজা/ এ`েপাট4  করার জন' তথ' সংর�ণ করার জন' আবশ'ক): 
http://wwwen.ipe.org.cn/User/UserRegister.aspx 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• আবশ.ক নিথপW: 
o সরকার-JদU ল°ন সং[া] )রকেড4 র Jিতিলিপ  
o আইিপই )ডটােবস )রকড4   

● িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o সরকার-JদU ল°ন সং[া] )রকেড4 র কারণ? 
o ল°ন সং[া] )রকেড4  উি³িখত সমস'া/েলা সমাধােনর জন' িকছI  করা হেয়েছ? কীভােব 

করা হেয়েছ তার িববরণ িদন এবং Jমাণ িদন ()যমন, নতI ন সর�াম লাগােনা এবং 
কায4সHাদনা করা, অনুবতী� তার Jমাণ �র�প পরী�ার ফলাফল, ইত'ািদ) 

o আইিপই তািলকা )থেক কারখানা.েক সরােনার জন' কী পদে�প )নয়া হেয়েছ? (যিদ 
Jেযাজ' হয়)  

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
o কারখানায় ল°ন সং[া] )রকেড4 র তািলকাভf Q সমস'ার Jমাণ  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 21 

o দািয়�বান কম4চারী সহ সমাধােনর জন' গৃহীত পদে�প এবং উ�য়ন যা অনুসরণ করা 
হেয়েছ  

o আইিপই-এর সােথ সংেযাগ যােত Jমাণ হেব )য সমস'া. কীভােব িমটােনার )চoা করা হে´ 
(যিদ Jেযাজ' হয়) 

 
 

৩। আপনার কারখানার পিরেবশগত অনুমিতর বাধ.বাধকতা এবং !স>েলা পূরেণর পযKােয়র 

িববরণ !দয়ার জন. িন|িলিখত 7t>েলার উgর িদন  
দয়া কের মেন রাখেবন )য িবপhনক বেজ4 'র "কাদারেদর জন' লাইেস�/অনুমিতপE বজ4 ' 
িবভােগ চাওয়া হেব।  

  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
পিরেবশগত অনুমিতপেEর আবশ'কতা এবং তা পূরেণর পয4ােয়র র�ণােব�েণর  সুপািরশ করা হয় 
আপনার পিরেবশগত ব'ব�াপনা Jি[য়ার অংশ িহেসেব।  অনুমিতর কেয়ক. উদাহরণ হেলাঃ  
 
বায়I  সং[া] অনুমিত 

• যTপািতর )থেক বায়I  িনKমেণর জন' Jেয়াজনীয় অনুমিতপE অথবা আবশ'কতােক অ]ভI 4Q 
করjন (বয়লার, িডেজল-চািলত )জনােরটর, ইত'ািদ।)  
 

রাসায়িনক অনুমিতপেEর অ]ভI 4Q হেত পােরঃ  
● রাসায়িনক ব'ব�াপনার অনুমিতপE বা চI িQর আবশ'কতা, )যমন অনুেমািদত রাসায়িনেকর এক. 

তািলকা, রাসায়িনক ){ণীিবন'াস ব'ব�া, িনরাপদ রসায়ন ব'ব�াপনার Jি[য়া অথবা রসায়েনর 
িন¶াশন ()জডিডএইচিস  রসায়ন ব'ব�াপনার িনেদ4 িশকা) 

● আরইএিসএইচ (REACH হেলা ZDHC-এর রসায়ন ব'ব�াপনা িনেদ4 িশকা) )মেন চলা  
● সুিনmদno রসায়েনর জন' অনুবতী� তা অথবা সম� আইন/ Jিবধান/ অনুমিতপE  অ]ভI 4Q 

করjন।  উদাহরণ �র�পঃ )কােনা )কােনা �ােন পটািশয়াম পারম'া�ােনট [েয়র )�েE িনয়িTত 
এবং পুিলশ অিফসােরর কােছ িনব±ন করােনা আবশ'ক।  এ. অনুমিত নয়, িক¢ িনব±ন 
আইনমেত বাধ'তামূলক - ফেল এ.েক অবশ'ই   এখােন অ]ভI 4Q করেত হেব।  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● নিথপW আবশ.কঃ  
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o সম� হালনাগাদ করা পিরেবশগত অনুমিতপE/িনব±েনর কিপ, যা কারখানার জন' 
Jেযাজ' )য তািরেখ/বছের যাচাই হেয়িছল, এবং িরেপা.4ং বছর.র জন' )যেকােনা Jেযাজ' 
অনুমিতপE/িনব±ন। 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o ব'বসািয়ক লাইেস�.েক আপেডট রাখা হেয়েছ িকনা তা িনিXত করার দািয়ে� কারখানার 

)কান ব'িQ রেয়েছন? 
o অনুমিতপE আপেডট করার Jি[য়া িক ?  
o অনুমিতপE হালনাগাদ করার দািয়ে� থাকা ব'িQ যিদ ছI .েত থােকন তাহেল অনুমিতপE 

হালনাগাদ রাখার িবষয়. িনিXত করার জন' িবক@ পিরক@না কী ? 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
o কারখানার চ�ের Jা� নােমর সােথ ব'বসািয়ক লাইেসে� থাকা নাম. িমেল যায়। 
o অনুমিতপেEর উপের িলিখত "কানা কারখানার "কানার সােথ িমেল যায়। 
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         পিরেবশগত ব2ব?াপনা প@িত (এনভায়ারনেমBাল ম2ােনজেমB িসেDম, 
ইএমএস) 
 
এনভায়ারনেমwাল ম'ােনজেমw িসেqম (ইএমএস) হেলা দীঘ4 সময় ধের আপনার কারখানার পিরেবশগত 
Jভাবেক িচিiত করা, অনুসরণ করা এবং ব'ব�াপনা করার এক. সামিGক )কৗশল এবং Jি[য়া। যিদও 
সাmবnক পিরক@না ছাড়াও আপনার কারখানায় িকি�েত পিরেবেশর উ�িত িবধান করা স¸ব, আপনার 
কারখানা পিরেবশগত ি[য়াকলােপর ব~ িW ঘটােত পারেব )কবলমাE দীঘ4েময়াদী )কৗশল ি�র করার 
মাধ'েমই যা পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] িসWা] Gহণেক তথ'সমৃW করেব।  
 
 

িহগ্  এনভায়ারনেমwাল ম'ােনজেমw িসেqম (ইএমএস) িবভাগ অনুযায়ী 
আপনােক করেত হেবঃ  

• পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] কম4কােeর সম¹য় সাধন এবং 
JযI িQগত )যাগ'তােক সুিনিXত করার জন' দািয়�Jা� 

কম4চারীেক িচিiত করা 
● বত4মান ি[য়াকলােপর সােথ যIQ /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভাবেক 

িচিiত করা 
● এক. দীঘ4েময়াদী পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] )কৗশল ি�র 

করা 
● আইন, Jিবধান, মানদe, িনয়মনীিত এবং অন'ান' আইনগত 

এবং Jশাসিনক আবশ'কতার সােথ মািনেয় চলার িবষয়. 
সুিনিXত করার জন' এক. ব'ব�া �তির করা 

● কারখানার সম� যTপািতর িনর]র র�ণােব�ণ করা 
● পিরেবশগত )কৗশল এবং কম4কI শলতা Jেয়ােগ িবষেয় কারখানার )নত~ � এবং সম� 

কমী� েদর অ]ভI 4Q করা  
● উপ-"কাদার এবং আরও উপেরর িদেকর সরবরাহকারীেদর সােথ িহগ্  ইনেড` Jেয়ােগর মাধ'েম 

পিরেবশগত কম4কI শলতা িবষেয় িনবW হওয়া 
● পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�য়েনর জন' �ানীয় )qকেহা¤ারেদর সােথ যIQ হওয়া 
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ইএমএস - Eর ১ 

১।  আপনার কারখানায় এক বা একািধক কমী0  িক আপনার কারখানার পিরেবশগত 
ব5ব6াপনা সং9া: ি9য়াকলাপ সম<েয়র জন5 দায়ী? 

• যিদ তা হয়, তেব 7েত.েকর জন. িন|িলিখত 7t>েলার উgর িদনঃ  
• নাম 
• কােজর নাম  
• পিরেবশগত ব.বGাপনার জন. !দয়া সময়ঃ  
• পিরেবেশর িবষয় !বেছ িনন (7েযাজ. সব>েলা বাছO ন):  

o শিQ 
o পািন  
o বজ4 'পািন 
o বায়I  িনগ4মন 
o বজ4 ' 
o রাসায়িনেকর ব'ব�াপনা 

• িববরণ (কম4চারীেদর ভf িমকা এবং দািয়� সHেক4  িববরণ) 

আপেলাড করEনঃ পিরেবশগত ব'ব�াপনা দেলর জন' সং�ার চাট4   

 

হঁ.া বলুন যিদ আপনার কারখানােত পিরেবশগত ব'ব�াপনা িবষেয় কম4রত পূণ4-সময়, আংিশক-সময়, 
মরসুমী অথবা "কাদার কমী� রা থােকন।  

আপিন ছ'জন পয4] কমী� র খI ঁ.না. িদেত পােরন।  ছ'জেনর )বিশ কমী� েদর িববরণ যিদ আপিন িদেত চান, 
দয়া কের এক. ডকI েমেw  সম� িববরণ আপেলাড করjন। 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
পিরেবশগত Jভােবর িবষয়/েলা ব'ব�াপনা করার জন' আপনার কারখানায় )ক / কারা দািয়�Jা� তা 
সুিনিXত করাই এই JK.র উেcশ'।  

পিরেবশগত উ�য়ন আপনার ব'বসার )কৗশেলর মূল )কD তা )দখােনার জন' আপনার একিনZ কমী�  থাকা 
Jেয়াজন যারা পিরেবশগত Jভােবর ব'ব�াপনার  জন' দািয়�Jা�।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
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কারখানায় }oভােব সংzািয়ত ভf িমকা এবং দািয়� থাকা দরকার )সই কমী� র জন' িযিন 

কারখানায় পিরেবশগত ব'ব�াপনার সম¹য়সাধেনর জন' দািয়�Jা�।  এই 

কমী� েদর বাধ'তামূলকভােব পিরেবশগত ব'ব�াপনার িবষয়. )দখেত হেব এবং )সই উেcেশ' সুসংzািয়ত 
ভf িমকা থাকেত হেব।  ভf িমকা তােদর কােজর িববরেণ অথবা দায়বWতায় আবশ'ক িহেসেব থাকেত হেব অথবা 
Jাসি�ক পWিতগত নিথপেE তTাবধান বা সম¹য় সাধেনর জন' )দয়া থাকেত 

হেব।  পিরেবশগত ব'ব�াপনা দেলর জন' সং�ার চাট4  এবং চাকিরর }o িববরণ সদস'েদর িনেজর 

ভf িমকার Jিত দায়বW হেত সাহায' করেত পাের।  

যিদ একজেনর একািধক দািয়� থােক, পিরেবশগত িবষয়সমূহ এবং িববরণ িবভােগ ব|িবধ দািয়� িচিiত 
করার সুেযাগ আপনার থাকেব।  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপE আবশ'কঃ 
o পিরেবশগত ব'ব�াপনা দেলর জন' সং�ার চাট4  এবং চাকিরর িববরেণর )রকড4   
o সহায়ক নিথপE  

▪ কমী� ()দর) নামঃ  
▪ চাকির(/েলার) নাম  

▪ Jিত. )�েE কাটােনা সময় (সাধারণ পিরেবশগত ব'ব�াপনা, শিQ, পািন, বজ4 'পািন, 

বায়I , বজ4 ', ইত'ািদ)  

▪ িবিভ� পিরেবশমূলক উেদ'ােগর জন' কম4কI শলতা এবং Jকে@র পিরক@না 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o Jশাসিনক )লােকরা পিরেবশগত ব'ব�াপনার ি[য়াকলােপর সম¹য়সাধেনর জন' 
দািয়�Jা� )লােকেদর ভf িমকা এবং দািয়� }oভােব উে³খ করেত পাের।  

o পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] কম4কােeর সম¹য়সাধেনর জন' দায়বW মূল কমী� রা Jদশ4ন 

করেত পােরন )য তারা িনেজেদর ভf িমকা সHেক4  অবগত এবং তা ব'াখ'া করেত স�ম।  
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] দেল যেথo পিরমােণ কমী�  রেয়েছন এবং তারা কারখানার 

পিরচালনা এবং আয়তন র�ণােব�েণ স�ম তার সপে� Jমাণ।  

o কতজন ব'িQ পিরেবশগত দেলর অংশ ?  
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o দেলর অংশ িহেসেব যেথo সংখ'ক পিরেবশিবদ ব'িQ আেছন িক যােত তারা কারখানার �ারা 
পিরেবেশ )য Jভাব পেড় তার ব'ি� ও গভীরতা সামলােত পােরন?  

o তােদর আেরািপত কম4সূচীর মাধ'েম পিরেবশগত Jভাব ¦াস পাওয়ার িবষয়. িক তারা )দখােত 

পারেবন ?  
 
  

২। আপনার কারখানার িক সংগঠনগত ভােব পিরেবশগত ব5ব6াপনা সং9া: 
Bকৗশল রেয়েছ যা পিরেবশগত ব5ব6াপনার BFেG দীঘIেময়াদী িসJা: Kহেণর BFেG 
আপনােক িনেদI শনা Bদয়? 

এই !কৗশেলর অধীন সম~ িবষয়>েলােক !বেছ িননঃ  

● শিQ 
● পািন  
● বজ4 'পািন 
● বাতাস  
● বজ4 ' 
● রাসায়িনেকর ব'ব�াপনা 

পিরেবশগত ব.বGাপনা সং8া] !কৗশল আপেলাড করEন  

  

উgের হঁ.া িলখOন যিদ পিরেবশগত Jাধান', ল�', এবং পদে�পেক আগামী ৩+ বছেরর জন' কােয4 পিরণত 

করার জন' আপনার নিথবW পিরেবশগত )কৗশল থােক। এক. ভােলা পিরেবশগত )কৗশেলর উিচতঃ  

1) আপনার পিরেবশগত Jভােবর মূল'ায়েণ )যভােব অGািধকার )দয়া হেয়েছ )সভােব আপনার 
)ফিসিল.র /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভাবেক এবং স�িত র�া করার দায়বWতা/েলােক কায4কর 
করা;  

2) )ফিসিল.র )নত~ ে�র সহায়তা পাওয়া;  
3) সম� কমী� েদর জানােনা।  পিরেবশগত ল�'/েলার কায4করী হওয়ােক সুিনিXত করার জন', 

আপনার )কৗশেল ল�' অজ4 েনর জন' পিরক@না অ]ভI 4Q হেত হেব যােত িবশেদ থাকেবঃ কী করা 
হেব, কী সHদ Jেয়াজন হেব, )ক দািয়� )নেবন, কেব নাগাদ )শষ হেব, এবং ফলাফল কীভােব 
মূল'ায়ণ করা হেব ()রফাের�: আইএসও 14001)। 
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4) যিদ আপনার )কােনা পিরেবশগত )কৗশল থােক যা আইএসও (ISO) 14001-এর সােথ সাম�স'পূণ4 
এবং ভিবষ'েত ৩+ বছেরর জন' পিরক@না-সH�, তাহেল আপিন এই JেKর উUের হঁ'া িলখেত 
পােরন। 
. 

 এই 7েtর উেwশ. িক? 
 
এই JেKর উেcশ' হেলা পিরেবশগত উ�িত িবধান এবং িবিনেয়ােগর জন' দীঘ4েময়াদী ল�' সুিনিXত করেত 

আপনার কারখানােক এক. )কৗশলগত ব~ িW Jি[য়ার মেধ' িদেয় চালনা করা। সামিGক 

পিরেবশগত ব'ব�াপনার জন' )নত~ ে�র সহায়তা Jেয়াজন।  এক. দীঘ4েময়াদী সুর�া )কৗশল আপনার 

ব'বসার মেধ' থাকা পিরণতমনT ব'ব�াপনা সং[া] িচ]াভাবনার সংেকত। 

Jভাব ¦াস করার জন' এবং পিরেবশগত কম4কI শলতা ও কায4কািরতােক উ�ত কের )তালার জন' এক. 
সংগঠন এক. নিথবW পিরেবশগত নীিত এবং/অথবা )কৗশল ব'বহার করেত পাের। এ. পিরেবশ-সং[া] 
িবেবচনা/েলােক �দনি¯ন ি[য়াকলাপ এবং দীঘ4েময়াদী পিরক@নায় আেরাপ করার জন' এক. 
কাঠােমািভিUক উপায় Jদান কের। এ.েত আবশ'কতা রেয়েছ এবং এ. অনবরত পিরেবশগত 
কম4কI শলতার উ�িতিবধােনর J�াব )দয়। 

এক. সামিGক পিরেবশগত ব'ব�াপনা �তিরর জন' কারখানা/েলার এক. িবক@ হেলা পিরেবশগত নীিত 
এবং/অথবা )কৗশলেক িনর]র সHূণ4তা এবং িহগ্  এফইএম-এর িনর]র উ�িতিবধােনর সােথ )জাটবW 
করা। 

এক. কারখানােক আ]জ4 ািতক �ের �ীক~ ত এক. ইএমএস মানদe অনুসরণ করার সুপািরশ করা হয়, 
)যমন ISO 14001 কীভােব এক. পিরেবশগত ব'ব�াপনা এবং )কৗশল �তির করেত হেব )স িবষেয় 
িন�িলিখত িনেদ4 শনা )দখIনঃ  

● আইএসও 14001 পিরেবশগত ব'ব�াপনা পWিত — ব'বহােরর জন' িনেদ4 িশকা সহ আবশ'কতা: 
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html 

● এই সহায়তামূলক সাইেট ইএমএস নীিতসমূহ এবং )কৗশল/েলা িনধ4ারেণর জন' উদাহরণ এবং 
)টম্ েvট রেয়েছ: 
http://www.epd.gov.hk/epd/misc/env_management_sme/eng/um_main1.htm 

  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
 
অথ4পূণ4 এবং কায4করী ইএমএস ব'ব�া গেড় )তালার জন', এক. কারখানােক  আেগ পিরেবশগত Jভােবর 
উপর এক. মূল'ায়ণ িনব4াহ করেত হেব (ইএমএস  সং[া] ৩ ন�র JK) যােত কারখানােত পিরেবেশর উপের 
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সব4ািধক /রj�পূণ4 Jভাব-িব�ারকারী িবষয়/েলােক িচিiত করা যায়।  তারপের নিথবWকরণ এবং }o 

পিরেবশমূলক নীিত �তির করা যায় যা কারখানার কায4কলাপ, পণ', এবং )সবা/েলার িববরণ )দেব যার 
অ]ভI 4Q হেলা িনর]র উ�িত িবধান এবং দূষণ Jিতেরােধর Jিত একিনZতা। মেনািনেবশ করেত হেব এমন 

Jধান পিরেবশগত Jভাব/েলা সHেক4  }o ধারণা হেয় )গেল, এক. সামিGক পিরেবশগত )কৗশল এবং 

পিরমাপেযাগ' পিরেবশগত ল�' J�ত করা যায়।  মধ'ম )থেক দীঘ4েময়াদী (৩+ 

বছর) পিরেবশগত কম4কI শলতার )�েE ল�'/েলােক িনর]র উ�িত িবধােনর জন' চালনা করা 
উিচত।  নীিত এবং )কৗশল উভয়ই িনয়িমতভােব কারখানার কত~ 4পে�র পয4েব�ণ করা উিচত।  

এছাড়াও, Jাসি�ক কমী� েদর Jিশ�ণ )দয়া উিচত যােত তারা পিরেবশগত নীিত এবং Jি[য়া সহ ইএমএস-
)ক আেরাপ এবং র�ণােব�ণ করেত পােরন এবং Jি[য়া ব'াহত হেল তার স¸াব' পিরণিতও সামাল িদেত 
স�ম হন। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপE আবশ'কঃ 
o সংগঠেনর পিরেবশগত )কৗশেল কারখানার কত~ 4প� �া�র কেরন এবং ভিবষ'েত ৩+ 

বছেরর জন' এক. দীঘ4েময়াদী )কৗশল থােক।  

o সংগঠেনর পিরেবশগত )কৗশেলর উিচত এক. িদকিনেদ4 শনা Jদান করা এবং  এক. 
সংzািয়ত সময়সীমার মেধ' ল�' অজ4 ন করার জন' কায4-পিরক@না �তির 

করা।  )কৗশেলর নিথ যথাযথভােব িলিখত হওয়া উিচত এবং সংগঠন কত~ 4প� অথবা 
অনুেমািদত কিম.র �ারা অনুেমাদন-Jা� হওয়া উিচত যােত এবং পিরেবশগত   উ�িত িবধান ও 
ল�' অজ4 েনর )�েE Jভাব-িব�ারকারী কায4কলাপ সHেক4    পিরক@না করা, িসWা] Gহণ 
সHেক4  িনেদ4 শনা Jদান করা যায়।  যার অ]ভI 4Q থাকেব এই আইেটম/েলা )যমনঃ ব'বহার 

¦াস, িনগ4মন ¦াস, ব'য় সুর�ার ল�', অথবা পািন ব'বহার, বজ4 ' ¦াস এবং সHদ 

সংর�ণ ইত'ািদর জন' কমী� েদর অভ'াস পিরবত4ন।  
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� দীঘ4েময়াদী )কৗশলেক যথা�ােন ব'াখ'া করেত স�ম  

o দীঘ4েময়াদী )কৗশল আেরাপ করার )�েE সHক4 যIQ Jধান কমী� রা তােদর ভf িমকা ব'াখ'া করেত 

স�ম  
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o দীঘ4েময়াদী )কৗশল কায4করী এবং সি[য় তার Jমাণ, )যমনঃ   
o পিরেবশগত Jিবধােনর সােথ সাম�স' র�া 
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o সম� পিরেবশগত Jভােবর িনয়মমািফক এবং ঘন ঘন অনুসরণ  

o যTপািত অথবা Jি[য়ার কায4কারীতার উ�িত িবধােনর জন' পদে�েপর পিরক@না 
এবং/অথবা আmথnক িবিনেয়ােগর পিরক@না  

o Jধান পিরেবশগত Jভােবর জন' ¦ােসর ল�' এবং Jক~ ত ¦াস ()যমন শিQ, পািন, বজ4 ')  
o পুনন4বীকরণেযাগ' শিQর ব'বহার  

o কমু'িন. )সবার Jক@সমূহ যার অ]ভI 4Q হেলা ব~� )রাপণ, ইত'ািদ। 
 

অন.ান. !রফােরuঃ  
 

● সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর জন' Jিতি[য়া 
তথ'ভI Q করার জন' এই JK/েলােক ব'বহার করা যায়। বাতােসর /ণগত মান - উৎপাদন, 

িGনহাউস গ'াস িনগ4মেনর তী®তা - উৎপাদন, িGনহাউস গ'াস িনগ4মন - সাvাই )চইন, পািনর 
ব'বহার - সাvাই )চইন, এবং বজ4 'পািন উৎপ� হওয়া - সাvাই )চইেনর Jধান কম4কI শলতার সূচক 
পেণ'র উৎপাদেনর )�েE পিরেবশগত Jভাব ¦ােসর িবষয়. িনেদ4 শ কের। এই .এসিস )কিপআই 

(TSC KPI) /েলােক পিরেবশগত Jভােবর ব'ব�াপনা এবং কারখানাজাত পণ' উৎপাদেনর সােথ 

জিড়ত ইএমএস JKাবলী 1.2 এবং 2.2-এর উUর )দয়ার জন' ব'বহার করা যায়। 

আইএসও 140001 মানদ¥: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html 

৩। আপনার কারখানা িক কারখানার সীমানার মেধ5 বতIমান ি9য়াকলােপর সােথ 
সংযPQ RরSTপূণI পিরেবশগত VভাবRেলােক িচিXত কেরেছ? 

আপেলাড করjনঃ অ) পিরেবেশর Jভাব িবে�ষণ এবং দৃ েকােণর মূল'ায়ণ 

  

হঁ.া িলখOন )কবলমাE যিদ আপনার এক. পিরেবশগত Jভাব মূল'ায়ণ থােক যা বত4মান কারখানার 

ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত পিরেবশগত Jভাব/েলােক Jদশ4ন কের। 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
 
আপনার কারখানার পিরচালনার কারেণ ব~ হUর পিরেবশগত ঝI ঁ িকর এক. সামিGক মূল'ায়ণ করার Jেয়াজন 

)বাঝােনাই হেলা এই JেKর উেcশ'। আপনার কারখানার সেব4া» ঝI ঁ িকর িবষয়/েলা সHেক4  জানা 
আপনােক এই মডI 'েলর আগামী )সকশন/েলােত উ�িতিবধানমূলক পদে�প Gহণেক Jাধান' 
)দয়ার )�েE আপনােক সহায়তা করেব।  
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আপনার কারখানার বত4মান এবং পিরচালনার )থেক পিরেবেশর উপর পড়া স¸াব' এবং Jক~ ত অেথ4 
�িতকর ঝI ঁ িক/েলােক িচিiত করা এবং �বিশoািয়ত করার )�েE পিরেবশগত Jভােবর এক. মূল'ায়ণেক 
ব'বহার করা হয়। 

পিরেবশগত Jভােবর মূল'ায়ণ ব| Jভাব-িব�ারকারী িবষয় িনেয় গ"ত, যার অ]ভI 4Q হেলা বজ4 'পািন, 
পািন বার করা, পািনর অন'ান' উৎস, ক"ন এবং তরল বজ4 ', )qশনারী এবং িফউিজ.ভ িনগ4মন, গ'াস 
এবং তরল স�য়, শ� এবং   কHন। ফলাফল কারখানার কত~ 4প�েক কারখানার অব�ান এবং পিরচালনা 
সং[া] সুিনmদno ঝI ঁ িকর উৎস, তী®তা এবং Jেয়াজনীয়তােক িচিiত করেত স�ম করেব।  

এই তথ' পিরেবেশর �িতেক কমােনার )�েE Jেয়াজনীয় ঝI ঁ িক Jশমন এবং িনরসেনর জন' )কৗশল 
�তিরেত সহায়তা করেব।   পিরেবেশর উপর Jভােবর মূল'ায়ণ হেলা এক. পুনরাব~ িUমূলক Jি[য়া যা 
অব�ান এবং/অথবা কারখানার পিরচালন Jি[য়ার সােথ জিড়ত নতI ন নতI ন ঝI ঁ িকর িনর]র মূল'ায়ণ কের 
থােক। 

  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার ি[য়াকলােপর ফেল পিরেবেশর উপর স¸াব' Jভাবেক মূল'ায়ণ করার Jি[য়ােক িনয়Tণ করার 
জন' �ানীয় সরকােরর )কােনা আইন আেছ িকনা তা জানার জন' এক. কারখানার উিচত আইন এবং 
Jিবধান খI ঁেজ )দখা ()যমন এনভায়ারনেমwাল ইমপ'া� অ'ােসসেমw, পিরেবশগত Jভাব মূল'ায়ণ) যা 
অনুসরণ করা উিচত।   যিদ )কােনা �ানীয় Jিবধান না থােক, আ]জ4 ািতক �ের �ীক~ ত এক. ইএমএস 

)¼মওয়ক4 েক অনুসরণ কের Jভাবগত এক. মূল'ায়ণ িনব4াহ করা যায় )যমন  

1. ইwারন'াশনাল িফনা� কেপ4ােরশন আইএফিস-এর কম4কI শলতার মানদ¥ 1: পিরেবশগত এবং 
সামািজক ঝI ঁ িক এবং Jভােবর মূল'ায়ণ এবং ব'ব�াপনা (অ'ােসসেমw অ'া¥ ম'ােনজেমw অব 
এনভায়ারনেমwাল অ'া¥ )সাশ'াল িরTস অ'া¥ ইমপ'া�স [জানুয়াির 1, 2012]: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8804e6fb-bd51-4822-92cf-
3dfd8221be28/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIfe 

2. িব½ ব'াs পিরেবশগত, �া�' এবং সুর�া সং[া] সাধারণ িনেদ4 িশকা [এিJল 30, 2007]:  
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-
02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p 

3. আইএসও 14001:2015, §জ 6.1.2 পিরেবশগত Jভাব, �িত এবং তােদর /রj�েক মূল'ায়ন করার 
আবশ'কতােক িচিiত কের।  আইএসও 14001:2015 এই আবশ'কতার সােথ সাম�স'পূণ4তা 
)দখােনার জন' এক. Gহণেযাগ' উপায়।   

4. আেবদেন বmণnত �িতর িভিUেত পিরেবশগত অনুমিতর আেবদন এবং িনয়Tেণর জন' অনুমিতর 
Jেয়াজনীয়তা একইসােথ এই আবশ'কতার সােথ সাম�স'পূণ4তা )দখােনার জেন'ও এক. 
Gহণেযাগ' উপায়। অনুমিতর আেবদনপE এবং অনুমিত )থেক Jা� পিরেবশগত �িত এবং তােদর 
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/রjে�র এক. সংি��সার Gহণেযাগ' হেব।  Jিবধােন পিরভািষত সমেয়র মেধ' যিদ অনুমিত. 
পুনন4বীকরণ করােনা না হয়, তাহেল এক. সাধারণ ভােলা অভ'াস িহেসেব ি[য়াকলােপর )যেকােনা 
পিরবত4 েনর )Jি�েত Jিত িতন বছের �িতর মূল'ায়ন করােত হেব ।  

কারখানা-�ের এইসব মানদe এবং িনেদ4 িশকা/েলা পিরেবশগত ঝI ঁ িক এবং Jভাব মূল'ায়েণর জন' 
কারখানায় ব'বহার হেত পাের। 

 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া  

পিরেবেশগত Jভােবর মূল'ায়ণ অবশ'ই উপল¾ হেত হেব, সম� ধরেনর পিরেবশগত Jভােবর ব'াপকতা সহ, 
এবং )যেকােনা Jেযাজ' মানদ¥সমূহ, িনয়মাবলী, অথবা আইেনর সােথ সাম�স' )রেখ সHূণ4 হেত হেব। 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o পিরেবশগত Jভােবর িবে�ষণ এবং দৃ ভ�ীর মূল'ায়ণ এবং/অথবা সাPিতকতম �ানীয় 

সরকােরর পিরেবশগত িবে�ষেণর িরেপাট4  
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কারখানার কত~ 4প� িক চাকিরর )�েEর সােথ জিড়ত /রj�পূণ4 দৃ ভ�ী এবং Jভাব সHেক4  
সেচতনতা এবং )বাঝাপড়া Jদশ4ন করেত স�ম? 

o কারখানার কত~ 4প� িক পিরেবশগত ব'ব�াপনার সােথ সHmকnত আইন এবং Jিবধান সHেক4  
জােনন ? 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o কারখানার িভতের িনয়Tণ বা Jভােবর সে� সHmকnত সম� পিরেবশগত িবষয়/েলা িরেপােট4  
অ]ভI 4Q 

o �ানীয় Jিবধােনর অধীন সম� পিরেবশগত Jভাবও অবশ'ই অ]ভI 4Q থাকেত হেব  

o মূল'ায়েণ অবশ'ই অ]ভI 4Q থাকেত হেব িবিভ� পিরেবশগত Jভােবর /রj�/ Jেয়াজনীয়তার 

এক. িবে�ষণ।  পিরেবশগত Jভােবর /রj� মূল'ায়েণর Jি[য়া অবশ'ই পয4ায়[েম িনব4াহ 

করেত হেব যােত তf লনামূলক ফলাফেলর জন' নিথ. পুনmনnম4াণ করা যায়। 
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৪। আপনার কারখানায় িক এমন Bকােনা কমIসূচী বা ব5ব6া কাযIকর রেয়েছ যােত 
পিরেবশগত অনুমিতপেGর B\টাস এবং নবীকরণ (Bযখােন Vেযাজ5) পযIােলাচনা এবং 
পযIেবFণ করা যায়? 

আপেলাড করjনঃ ক) আপনার কারখানার ি[য়াকলােপর জন' বাধ'তামূলক অনুেমাদনসমূেহর 
তািলকা এবং অনুমিতপEসমূেহর কম4কােeর ক'ােল¥ার; খ) পিরেবশগত অনুমিতপেEর অব�া 
পয4েব�ণ এবং নজর রাখা, পুনন4বীকরণ, এবং আপিন আইিন বাধ'বাধকতা/েলার সােথ সাম�স' 
বজায় রাখেছন তা সুিনিXত করার জন' সি[য় কম4সূচী বা ব'ব�াসমূেহর নিথপE। 
 

  

উgের হঁ.া িলখেবন  
যিদ পিরেবশগত অনুমিতপE এবং িনয়মনীিতর সােথ সাম�স' বজায় রাখার িবষয়. নজের রাখার জন' 
আপনার )কােনা এক. কায4[ম বা Jি[য়া থােক।  
  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানা.র পদে�প Gহণ করা এবং পিরেবশগত অনুমিতপেEর সােথ সাম�স' বজায় রাখার )য Jি[য়া 
(অথবা সাধারণ কায4সHাদনমূলক Jি[য়া) তার ব'ব�াপনা করার স�মতা রেয়েছ তা সুিনিXত করাই এই 

JেKর উেcশ'।  
 
Jিবধােনর সে� স�িত র�া করা হেলা এক. Jাথিমক ব'বসািয়ক অভ'াস। কম4কI শলতার উ�িতিবধান 
এবং ¦ােসর িদেক এেগােনার আেগ কারখানােক অবশ'ই িনিXত করেত হেব )য Jাথিমক সাম�স'পূণ4তা 
বজায় রাখা হেয়েছ।  
 
অনুমিতপেEর আইিন বাধ'বাধকতা থােক যা অনুমিতপE )শষ হেয় যাওয়ার িবষয়.র সােথ সােথ অবশ'ই 
)মেন চলেত হেব।  এই JেKর উUর ব'াখ'া করেব )য আইনগতভােব অনুমিতপE )শষ হেয় যাওয়া সহ তার 
�বধতা র�া করার জন' আপনার সাধারণ ব'ব�াপনার অভ'াস/েলা কীভােব কারখানােত অনুসরণ করা 
হয়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
নূ'নতম, ি�রীক~ ত এক. সময়তািলকায় আপনার পিরেবশগত অনুমিতপেEর পয4ােলাচনা এবং হালনাগাদ 
সং[া] অিভগমনেক অনুসরণ করার জন' িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা এক. নিথ �তির করার জন' 
পরামশ4 )দয়া হয়। অনুসরণ করা নিথ.র িবষয়ব�র অ]ভI 4Q হেত পাের পিরেবশগত Jভােবর )�E/েলা, 
অনুমিতপেEর নাম, অনুমিতপেEর অব�া, অনুমিতপেEর ন�র, �বধ সময়কাল, বাধ'বাধ'কতা, স�িত র�া 
করার )�েE মূল দািয়�Jা� ব'িQ, ইত'ািদ। আপিন আেরা এিগেয় )যেত পােরন এবং সম� 
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অনুমিতপE/েলার বাধ'বাধকতার সােথ সাম�স' বজায় রাখা হে´ তা পয4েব�েণর অধীন রাখার জন' 
এক. Jামাণ' কায4সHাদনগত Jি[য়া িবশেদ �তির করেত পােরন। 

অনুমিতপE/িলেক অনুসরণ করার জন' এখােন এক. )টমেvেটর উদাহরণ )দয়া হেলা: 
https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o কারখানার �ানীয় রাÀ বা পাড়ার জন' �ানীয় পিরেবশগত অনুমিতপেEর বাধ'বাধকতা 
o কারখানা পিরচালনার জন' আবশ'ক অনুমিতপেEর তািলকা 
o সাইট ইনেফােত পারিমট িবভােগ তািলকাভI Q অনুমিতপE/িল 

o পিরেবশগত অনুমিতপেEর অব�া পয4ােলাচনা করা এবং নজর রাখার জন' ও পুনন4বীকরণ 

এবং আপিন আইিন বাধ'বাধকতা/েলার সে� স�িত র�া করেছন তা িনিXত করার জন' 
সি[য় কায4[ম বা ব'ব�ার নিথপE 

o উপাদানসমূেহর মেধ' অ]ভI 4Qঃ 
▪ অভ']রীণ পয4ােলাচনার ব'ব�া 
▪ দায়বW কম4চারীরা / প� 

▪ পিরেবশগত অনুমিতপেEর পুনন4বীকরেণর Jি[য়া 
▪ সাম�স' বজায় রাখার িবষয়. সুিনিXত করার জন' অনুমিতপE/েলা পুনন4বীকরেণর 

সময়তািলকা 
▪ পিরেবশগত অনুমিতপE/েলা )শষ হেয় )গেল পদে�েপর পিরক@না 

 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o ব'ব�াপকরা Jি[য়া এবং অনুমিতপE/েলা আইিন বাধ'বাধকতার সােথ সাম�স' বজায় 

রাখেছ )স িবষয়. সুিনিXত করার ক'ােলeার ব'াখ'া করেত স�ম 

o অনুমিতপE/েলা আইিন বাধ'বাধকতার সােথ সাম�স' বজায় রাখেছ )স িবষয়. সুিনিXত 

করার জন' সি[য় কায4[েমর সাফেল' অবদান রােখন Jি[য়ােত জিড়ত )য Jধান কম4চারীরা 
তারা তােদর ভf িমকা এবং দািয়� ব'াখ'া করেত স�ম 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o কারখানা চালােনার জন' তািলকাভI Q সম� অনুমিতপE সি[য় 
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৫। আপনার RরSTপূণI পিরেবশগত Vভােবর জন5 সম_ আইন, VিবধানRেলা, 
মানদa, Bকাড এবং অন5ান5 আইনগত এবং Vশাসিনক বাধ5বাধকতােক িচিXত করা, 
পযIেবFণ করা এবং পযIায়9েম যাচাই করার জন5 িক আপনার কারখানা Bকােনা 
নিথবJ ব5ব6ার রFণােবFণ কের?  

এই !কৗশেলর অধীন সম~ িবষয়>েলােক !বেছ িননঃ  

● শিQ 
● পািন  
● বজ4 'পািন 
● বাতাস  
● বজ4 ' 
● রাসায়িনক 

িনয়িমতভােব পযKােলাচনা করা হয় এমন এক& উyিতিবধান সং8া] পিরকVনােক কাযKকর করার 
জন. িক ফলাফলেক ব.বহার করা হয়? 
 
আপেলাড করjনঃ আপনার /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভাবসমূেহর জন' সম� আইন, Jিবধান, )কাড 
এবং অন'ান' আইিন এবং িনয়Tক বাধ'বাধকতােক িচিiত করা, নজর রাখা এবং পয4ায়[েম যাচাই 
করার জন' আপনার ব'ব�ার নিথ 
 

 
 হঁ.া উgর !দেবন )কবলমাE যিদ আপনার আবশ'কতা/েলােক পয4েব�েণ রাখার মেতা )কােনা ব'ব�া 
থােক। 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 

আইিন অনুমিতপেEর দায়রার বাইের আপনার /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভাবসমূেহর জন' সম� আইন, 
Jিবধান, মানদeসমূহ, )কাড/িল এবং অন'ান' আইন-Jণয়নকারী এবং িনয়Tক বাধ'বাধকতা অনুযায়ী 
আপনার )ফিসিল.র পদে�প )নয়াটা সুিনিXত করার জন' আপনার পিরচালকবেগ4র )কােনা Jি[য়া 
(অথবা Jামাণ' কায4সHাদনগত Jি[য়া) রেয়েছ িকনা তা মূল'ায়ণ করাই এই JেKর উেcশ'।(এ. আইিন 
অনুমিতপEসমূেহ অ]ভI 4 িQমূলক নয়। JK #4 )দখIন)।  

অেনক )�েE, কারখানার �বধ অনুমিতপE থাকেত পাের িক¢ )স/েলা Jক~ তপে� �ানীয় পিরেবশগত 
বাধ'বাধকতার সে� স�িত র�া কের না অথবা )কান আইন কারখানায় Jেযাজ' )স. িচিiত করার )কােনা 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 35 

কায4[ম কারখানার থােক না। উদাহরণঃ ১) কারখানার �বধ অনুমিতপE আেছ িক¢ আইনগতভােব 
সীমাবW রাসায়িনক/েলার জন' তােদর )কান Jিবধান/েলা )দখেত হেব তা তারা জােন না; ২) পািন 
িরসাইি§ং/ �ানীয় সরকার �ারা শিQ-কায4করী যTপািতর বাধ'বাধকতা রেয়েছ িক¢ তা সHূণ4 করার জন' 
কারখানার )কােনা সুিনmদno সময়সীমা )নই বা তারা যিদ যTপািত পিরবত4ন না কের তেব পিরেবশগত 
অনুমিতপেEর )�েE )কােনা সুিনmদno আইনগত পিরণাম )নই।  

ই¥াÁর বাধ'বাধকতা/েলা নজের রাখা এবং যাচাই করেতও কারখানা বাধ'। উদাহরণ হেত পাের িচেনর 
এক. কারখানা )য. আইিপই কম4সূচীেত Jকাশ করেত বাধ'।  

আপনার উৎপাদন সংগঠন. )পেরw সং�ার �ের বা কারখানা �ের Jিবধান/েলােক নজের রাখেত পাের 
এবং যাচাই করেত পাের।  ব'বসার চলমানতা র�া কের )য ব'ব�াপনা তােক আপনার উUর িচিiত করেব।  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

পিরেবেশর সােথ সাম�স' বজায় রাখার িবষয়. িচিiত করা, নজের রাখা এবং যাচাই করার জন' এক. 
Jি[য়া �তির করা আপনার সাধারণ পিরেবশগত ব'ব�াপনা কায4[েমর অংশ হওয়া উিচত। Jি[য়া. 
নিথবW হওয়া উিচত (উদাহরণ �র�প, এক. Jামাণ' ি[য়াকলাপিভিUক Jি[য়ার মাধ'েম), র�ণােব�ণ 
হওয়া উিচত এবং িনব4াহ হওয়া উিচত )যাগ' ব'িQেদর �ারা যােদর পিরেবশগত Jিবধানসমূহ সHেক4  ভােলা 
)বাঝাপড়া রেয়েছ। পিরেবশগত Jিবধানসমূেহর পয4ায়কাল-িভিUক পয4ােলাচনা এবং )স/েলােক হালনাগাদ 
করেত হেব এবং নিথবW করেত হেব। 

�ানীয় িনয়মকানুন/িলেক অনুসরণ করার জন' এখােন এক. )টমেvেটর উদাহরণ )দয়া হেলা: 
https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন  
o আপনার /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভাবসমূেহর জন' সম� আইন, Jিবধান, )কাড এবং 

অন'ান' আইিন এবং িনয়Tক বাধ'বাধকতােক িচিiত করা, নজর রাখা এবং পয4ায়[েম 
যাচাই করার জন' আপনার ব'ব�ার নিথ। রাÂয় �র, রাজ' �র, অথবা ই¥াÁর )�েE 
সবেচেয় কেঠার বাধ'বাধকতা কারখানার অনুসরণ করা উিচত। 

o ব'ব�ায় িন�িলিখত উপাদান/েলা অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ  
§ Jিবধানগত বাধ'বাধকতার সুেযাগ/েলােক পয4েব�েণ রাখা 
§ দায়বW কম4চারীরা / প� 
§ অভ']রীণ পয4ােলাচনা এবং অনুসরণ করার পWিত 
§ এ. কখন ঘেট? 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 36 

§ এ. কত ঘন ঘন ঘেট? 
§ িবষয়ব� হালনাগাদ করার Jি[য়া. িক? 
§ িবষয়ব� )ক পয4ােলাচনা কেরন এবং অনুেমাদন )দন? 
§ সাম�স' বজায় রাখা না হেল )কােনা পদে�প Gহেণর পিরক@না? 

o মানদe এবং )কােডর উদাহরণ সমূহঃ  
§ িনরাপUামূলক রীিতনীিতর )�েE রাসায়িনেকর ব'বহার 
§ ওেজান-)শাষক ব�কণা/েলার ব'ব�াপনার Jিবধান 
§ ি§নার )Jাডাকশন )Jােমাশন ন'াশনাল ল 
§ শিQ ব'ব�াপনার মানদe 
§ শিQ-স�য়কারী JযI িQগত মানদe 
§ শিQ-স�য়কারী কারখানা এবং তােদর মূল'ায়েণর মানদe 

● িজsাসাবােদর জন. 7t 

o আপনার /রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভােবর জন' সম� আইন, Jিবধান, মানদe, )কাড এবং 
অন'ান' আইিন এবং িনয়Tক বাধ'বাধকতােক িচিiত করা, নজর রাখা এবং পয4ায়[েম 
যাচাই করার জন' ব'ব�া.র িববরণ িদেত আপনার ব'ব�াপকরা স�ম 

o ব'ব�ার অংশ Jধান কম4চারীরা িনেজেদর ভf িমকা }oভােব ব'াখ'া করেত স�ম হেবন যা 
সুিনিXত কের )য সম� Jশাসিনক বাধ'বাধকতা/েলােক )মেন চলা হে´ 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব  
 

o Jমাণ )দয়া )য এমন এক. সি[য় ব'ব�া রেয়েছ )য.েক ব'বহার করা হে´ আপনার 
/রj�পূণ4 পিরেবশগত Jভােবর জন' সম� আইন, Jিবধান, মানদe, )কাড এবং অন'ান' 
আইিন এবং িনয়Tক বাধ'বাধকতােক িচিiত করা, নজর রাখা এবং পয4ায়[েম যাচাই 
করার জন'  

(নতP ন) আপনার Bফিসিলdর িক নিথবJ Vি9য়াসমূহ রেয়েছ BযRিল কমী0 েদরেক 
পিরেবশগত জরSির অব6া/ লeন সfেকI  িববরণী Bপশ করেত সFম কের?  

আপেলাড করার সুপািরশ: Jি[য়াসমূেহর নিথপE )য/িল {িমকেদরেক পিরেবশগত জরjির অব�া/ 
শৃÃলাভ� সHেক4  িববরণী )পশ করেত স�ম কের 

  

আপনার )ফিসিল.র যিদ নিথবW Jি[য়াসমূহ থােক )য/িল {িমকেদরেক পিরেবশগত জরjির অব�া/ 
শৃÃলাভ� সHেক4  িববরণী )পশ করেত স�ম কের তাহেল উgের হঁ.া বলুন। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 

উেcশ' হেলা {িমকেদর জন' এক. যথাযথ চ'ােনল িনিXত করা যােত তারা পিরেবশগত জরjির অব�া 
/শৃÃলাভ� সHেক4  িরেপাট4  করেত পােরন। 

)ফিসিল./েলার )যেকােনা শৃÃলাভে�র ঘটনােক চাপা )দয়া এবং/অথবা পিরেবশগত দূষণ )রােধ জরjির 
সংেশাধনী পদে�প িনেত )দির করােক Jিতেরাধ করার জন' এ. /রj�পূণ4। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

Jেত'ক {িমেকর দায় হেলা সে¯হজনক অথবা Jক~ তপে� Jিবধােনর ল°ন সHেক4  িরেপাট4  করা। 
কারখানার এক. Jি[য়া �তির এবং নিথবW করেত হেব )য. {িমকেদরেক পিরেবশগত জরjির 
অব�া/শৃÃলাভ� সHেক4  িরেপাট4  করার সুেযাগ )দয়। {িমকরা )য পদে�প/েলা িনেত পােরন এবং দায়বW 
ব'িQেদর কােছ িরেপাট4  করেত পােরন তােদর সHেক4  নিথেত }oভােব উে³খ করেত হেব। কারখানা.র 
এক. িবব~ িতও )দয়া উিচত এই মেম4 )য সত'িনZ তথ' আইন বলবতকারীর কােছ )পশ করার জন' )কােনা 
{িমেকর িবরjেW শাি�জনক বা Jিতেশাধমূলক পদে�প Gহণ করা হেব না। 

এ& কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন  
o পিরেবশগত জরjির অব�া/শৃÃলাভ� সHেক4  {িমকেদর িরেপাট4  করার স�মতার জন'       

Jি[য়ার ডকI েমেwশন 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o {িমকরা িক পিরেবশগত জরjির অব�া/ শৃÃলাভ� সHেক4  িরেপাট4  করার Jি[য়া স�ে± 
অবিহত? 

o অসে]াষ সHেক4  িরেপাট4  করা কমী� েদর )কােনা ধরেনর )নিতবাচক পিরণাম )ভাগ করেত না 
হওয়ার িবষেয় িক কত~ 4প� �কিফয়ত িদেত বাধ' থােকন? 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব 

o পিরেবশগত জরjির অব�া/শৃÃলাভ� সHmকnত িলিখত Jি[য়াসমূহ বা নীিত {িমকেদর 
কােছ উপল¾।  
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৬। আপনার কারখানায় িক একd Vি9য়া এবং সময়তািলকা রেয়েছ সম_ সরhােমর 
রFণােবFণ করার জন5? 

আপেলাডঃ র�ণােব�েণর সময়তািলকা 

  

হঁ.া উgর !দেবন যিদ আপিন সম� যTপািতর র�ণােব�ণ কেরন )যেহতI  এ. বাতােস িনগ4মন, শিQর 

কায4কারীতা, পািনর কায4কারীতা, এবং অন'ান' পিরেবশগত Jভােবর ব'ব�াপনা করার জন' জরjির। 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানােক িদেয় বাতােস িনগ4মন, শিQর কায4কারীতা, পািনর কায4কারীতা ইত'ািদ যথাযথভােব 
র�ণােব�ণ করােনাই উেcশ'। র�ণােব�ণ আপনার কারখানােক স�িত র�া করা, অকায4করী যTপািত 
বা িছেtর কারেণ হওয়া বজ4 ' ¦াস, এবং স�েয়র সুেযাগেক িচিiত করার )�েE কারখানােক সহায়তা কের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উৎপাদন এবং পিরচালনার জন' সম� যTপািত িনয়িমতভােব র�ণােব�ণ করা উিচত যােত সাম�স' 
বজায় রাখা এবং পিরেবশগত Jভাব ¦াস করা সুিনিXত করা যায়। সর�ােমর ধরেনর উপর িনভ4 র কের, 
কত ঘন ঘন করেত হয় এবং সর�ােমর র�ণােব�েণর সুেযাগ পিরবmতnত হেব। সর�ােমর যথাযথ 
র�ণােব�ণ িন�িলিখত পদে�প/েলার �ারা িনিXত করা যায়ঃ 

● কারখানার অ]ত একজন Jেকৗশলীেক অথবা JযI িQিবদেক সর�ামসমূেহর র�ণােব�েণর দািয়� 
িদেয় িনযIQ করjন। 

● সম� সর�ােমর র�ণােব�েণর সুেযাগ এবং সময়তািলকা বI িঝেয় িদন। 
● সম� উৎপাদনমূলক এবং Jেয়াগমূলক সর�ােমর র�ণােব�েণর জন' এক. িনয়িমত Jি[য়া 

JিতZা করjন। 
● র�ণােব�েণর লগ্  �তির করjন এবং রাখIন। 

এ& কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

• আবশ'ক ডকI েমেwশন  
o সর�ােমর র�ণােব�েণর সময়তািলকা 
o সর�ােমর র�ণােব�েণর লগ্  
o সর�ােমর র�ণােব�েণর Jি[য়া, যার অ]ভI 4Q হেলা িন�িলিখতঃ  

§ উৎপাদন এবং পিরমােপর জন' Jেয়াজনীয় সম� সর�ােমর এক. তািলকা 
§ )য তািরেখ )চক করা হেয়েছ 
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§ কম4কI শলতার অব�া 
§ িচিiত সমস'া/েলা 
§ Jেয়াজনীয় পদে�প/েলা 
§ পদে�প/েলা )নয়ার তািরখ 
§ কমী� র নাম এবং �া�র 
§ পেরর বার )চক করার তািরখ 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o সর�াম/িলর র�ণােব�েণর Jি[য়া িনব4ােহর জন' )ক দায়বW? 

o পWিত/েলা কত ঘন ঘন হালনাগাদ করা হয়? 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব 

o )ফিসিল.র কােজর )ªাের )দখেত পাওয়া সর�াম/িলেক যাচাইকারীেদর )সই মুহf েত4ই খI ঁ.েয় 

)দখেত হেব এবং সর�াম/িলর তািলকা )মলােত হেব সুিনিXত করার জন' )য )সই সর�াম. 

তািলকাভI Q রেয়েছ এবং Jাসি�ক র�ণােব�েণর লগসমূহও উপল¾।  

ইএমএস - %র ২  

৭।  আপনার কারখানা িক Vেত5ক ক5ােলaার বছের কারখানার ম5ােনজারেদর সােথ 

পিরেবশগত ব5ব6াপনার BকৗশলRেলােক পযIােলাচনা কের? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: িবগত বাmষnক ব'ব�াপনা )কৗশেলর পয4ােলাচনার )রকড4  

 যিদ আপনার কােছ 2021 সােল হওয়া ব'ব�াপনা সং[া] পয4ােলাচনার Jমাণ থােক )কবলমাE তাহেলই 
হঁ.া উgর !দেবন । 

এই 7েtর উেwশ. িক? 

কত~ 4প� যােত Jেত'ক বছর পিরেবশগত উ�িত সHেক4  জানােনার জন' কারখানার ব'ব�াপনা দলেক 
পিরেবশগত ব'ব�াপনার )কৗশল/েলা এবং/অথবা সুেযাগ সHেক4  জানান )সইিদেক তােদর চািলত করাই 
উেcশ'। 
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সামিGক পিরেবশগত ব'ব�াপনার কাজ করার জন' )নত~ ে�র সহায়তা Jেয়াজন - আপনার ব'বসায় এক. 
দীঘ4েময়াদী �ািয়�বাদী )কৗশল থাকা পিরণত ব'ব�াপনা সং[া] মেনাভােবর এক. /রj�পূণ4 সংেকত। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

পিরেবশগত ব'ব�াপনার জন' ব'ব�াপনা সং[া] পয4ােলাচনা করােনা উ�িতিবধানেক )কD কের কের 
এক. িনর]র Jি[য়া হওয়া উিচত। িনয়িমত ব'ব�াপনা সং[া] িম.ং-এর জন' এক. ি�র করা 
সময়তািলকার ()যমন �Eমািসক) জন' সুপািরশ করা হয়। বছের অ]ত এক. সHূণ4 ব'ব�াপনা সং[া] 
পয4ােলাচনার জন' সুপািরশ করা হয়। িম.ং.র উিচত তথ' পয4ােলাচনা করা )যমন যাচাইেয়র ফলাফল ও 
আইনগত স�িত র�া, পিরেবশগত কম4কI শলতা, উেcশ' এবং লে�'র অব�া, Jিতেরাধমূলক এবং 
সংেশাধনমূলক পদে�েপর অব�া, উ�িতর জন' সুপািরশ, ইত'ািদ। 

ব'ব�াপনা সং[া] পয4ােলাচনার জন' আইএসও ১৪০০১-এর িবশদ ল�' এবং Jি[য়া রেয়েছ। সফল 
ব'ব�াপনা সং[া] পয4ােলাচনার জন' আট. আলাদা ইনপুট রেয়েছ যা বাধ'তামূলকঃ 

1. অভ']রীণ অিডেটর ফলাফল, আইিন স�িতর�া এবং অন'ান' বাধ'বাধকতা )য/েলা সংগঠন. 
)মেন চেল 

2. বিহরাগত পা.4েদর সে� )যাগােযাগ 
3. পিরেবশগত কম4কI শলতা 
4. উেcশ' এবং লে�'র উ�িত 
5. সংেশাধনমূলক কাজকেম4র উ�িত 
6. আেগকার ব'ব�াপনা সং[া] পয4ােলাচনার জন' ফেলা-আপ পদে�প 
7. পিরি�িতর পিরবত4ন যার অ]ভI 4Q হেলা আইিন বাধ'বাধকতা হালনাগাদ থাকা 
8. উ�িতর জন' সুপািরশ 

ব'ব�াপনার পয4ােলাচনা িনব4াহ করার জন' আেরা িদকিনেদ4 শনা এবং পরামশ4: 
https://advisera.com/14001academy/blog/2014/07/30/can-ems-management-review-useful/ 

https://www.deq.virginia.gov/Portals/0/DEQ/AboutUs/EMS/EMS01%20DEQ%20EMS%20Man
ual.pdf   

এক. )ছাট/মধ'ম আয়তেনর িমেলর বা�বায়ন পিরক@নার এক. নমুনার জন' এখােন ি§ক করjন’ 
 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• আবশ.ক ডকO েমেnশন  
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o সাইেটর ইএমএস ব'ব�াপনা পয4ােলাচনার জন' িম.েঙর পিরক@না 
o সাইেটর ইএমএস ব'ব�াপনা পয4ােলাচনার জন' িম.েঙর এেজ¥া 
o িম.েঙর )মেমা, পদে�েপর পিরক@না এবং সময়তািলকা 
o িম.েঙ উপি�ত থাকার )রকড4  

 
● িজsাসাবােদর জন. 7t  

o িবশেদ, বত4মান দীঘ4েময়াদী �ািয়�বাদী )কৗশল.েক কত~ 4পে�র ব'াখ'া করেত পারা উিচত। 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব  

o গত বছর িনব4াহ হওয়া সাPিতকতম Jিশ�েণর উপাদান 
o উপি�ত কম4চারীেদর Jিশ�েণর িশট 

৮। আপনার কারখানায় পিরেবশগত ব5ব6াপনার জন5 দায়ী কমIচারীেদর িক তােদর 
কাজ করার জন5 VযP িQগত Bযাগ5তা আেছ? 

আপেলাড করjনঃ ক) পিরেবশ সHmকnত সমস'া/েলার জন' দায়বW ব'িQেদর তািলকা; খ) 

তািলকাভI Q কম4চারীেদর তােদর কাজ করার জন' JযI িQগত )যাগ'তা আেছ তা )চক করার Jি[য়া 

 

হঁ.া উgর !দেবন  যিদ আপিন ব'াখ'া করেত পােরন )য আপিন কীভােব িনিXত কেরন )য পিরেবশগত 
কম4চারীরাঃ ক) JযI িQগত )যাগ'তা-সH�, খ) )যমন দরকার )সই অনুযায়ী Jিশ�ণ বা সা.4িফেকট )পেয় 
থােকন, এবং গ) বাmষnক িভিUেত )যাগ'তার মূল'ায়ণ হেয় থােক। 

আংিশক হঁ.া বলুন  যিদ আপিন কম4চারীেদর )যাগ'তা Jদশ4ন করেত পােরন িক¢ বাmষnক কম4কI শলতা 
পয4ােলাচনার )কােনা Jি[য়া এখনও আপনার না থােক। 

 এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা কম4চারীেদর জন' JযI িQগত Jিশ�েণর Jেয়াজনীয়তা Jদশ4ন করা এবং/অথবা JযI িQগত 
)যাগ'তাসH� (িব½িবদ'ালেয়র িডিG, আেগর কােজর অিভzতা, Jিশ�ণ কম4সূচীর সা.4িফেকট) কমী� েদর 

চাকিরেত )নয়া যােত কারখানার পিরেবশগত Jভাব ব'ব�াপনা করা যায়। 

�ািয়�বােদর অGগিত হওয়ার )�েE Jধান বাধা/েলার এক. হেলা JযI িQগত )যাগ'তার অভাব। Jাসি�ক 
Jভাব )�E/েলােত দৃঢ় JযI িQগত )যাগ'তাসH� কম4চারী থাকার িবষয়.ই �ািয়�বাদীতার )�েE যারা 
)নতা এবং যারা সদ' Vরj কেরেছন তােদর মেধ'কার Jেভদ �তির কের )দয়। 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 42 

উদাহরণ �র�প, কারখানায় শিQ এবং পািনর ব'বহার উ�ত করার জন', এমন কারjর থাকা উিচত িযিন 
জানেবন )য আপিন )কান )মিশনাির/JযI িQ ব'বহার কেরন এবং )স/েলা কতটা শিQ/ পািন ব'বহার কের। 
কারখানায় আপনার এমন কাউেক Jেয়াজন িযিন কারখানার মেধ' ঘI ের )যেকােনা িছt বা অকায4কািরতা 
খI ঁেজ বার কের )ফলেত পারেবন। 

  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
Jেকৗশল বা অন'ান' JযI িQগত )�েEর িশ�াসH� একজন কাউেক চাকিরেত )নয়া )কােনা কারখানােত 

পিরেবশগত Jভাব কায4করীর�েপ ব'ব�াপনা করার )�েE Jেয়াজনীয়। যিদ )কােনা JযI িQ-িবেশষzেক চাকির 

)দয়া স¸ব না হয়, কম4রত কমী� েদর JযI িQগত Jিশ�েণর ব'ব�ার জন' িবিনেয়াগ করা ()যমন ANSI/ ISO 
14001: Jামাণ' সা.4িফেকট), িকছI  সময় ধের JযI িQগত )যাগ'তা কীভােব ব~ িW করা যায় তা )দখােনা ()যমন 
একই ভf িমকায় দীঘ4িদন কাজ করেত থাকা কম4চারী যারা পিরেবশগত উ�িত )দখােত )পেরেছন), অথবা িবেশষ 
JযI িQগত zানসH� একজন কনসালট'াw / পরামশ4দাতােক ভাড়া করা অন' কেয়ক. সমাধান। 

কমী� েদর জন' বিহরাগত Jিশ�েণর ব'ব�া করা যােত তারা অভ']রীণ ইএমএস অিডটর হেয় উঠেত পােরন 
()যমন আভ']রীণ ইএমএস অিডটর Jিশ�ণ )কাস4 যা )কােনা /ণসH� )পশাদার সংগঠেনর সা.4িফেকট-
Jা� )যমন ইন�.উট অব এনাভায়ারনেমwাল ম'ােনজেমw অ'া¥ অ'ােসসেমw (আইইএমএ), 
ইwারন'াশনাল )রিজেÈশন অব সা.4ফােয়ড অিডটরস (আইআরিসএ ইত'ািদ।) 

 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপE আবশ'কঃ 
o পিরেবশ সং[া] িবষয়সমুেহর জন' দায়বW ব'িQেদর তািলকা 
o পিরেবশগত ব'ব�াপনা দেলর সংগঠনগত চাট4  
o ভf িমকা এবং দািয়�, এবং সংি�o )�েE তােদর ব'াকGাউe এবং )যাগ'তা 
o সা.4িফেকট যা তােদর )পশাগত )যাগ'তা Jমাণ কের 

o Jিশ�েণর )রকড4  যা )দখায় )য দািয়�Jা� ব'িQ িবিভ� সমেয় পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] 

িবষেয় িনেজর zানেক হালনাগাদ করার জন' Jিশ�ণ Gহণ কেরেছন 
 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম হেবন )য তারা কীভােব সুিনিXত কেরন )য তােদর )যসব 

কাজ/েলার জন' বাধ'তামূলকভােব JযI িQগত )যাগ'তা Jেয়াজন )সইরকম কম4চারীরা 
িনেজেদর কাজ কায4করীভােব করেত পােরন 
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o দায়বW কমী� রা পিরেবশগত ব'ব�াপনার )য িবষয়/েলা )দেখন )স/েলা সHেক4  তােদর zান 

এবং কI শলতা Jদশ4ন করেত পােরন 

o কত~ 4প� পিরেবশগত ব'ব�াপনার জন' দায়বW কম4চারীেদর Jিশ�ণ এবং ব~ িWর সুেযাগ Jদান 

কেরন 
 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] িবষয়/েলার জন' দায়বW তািলকাভI Q ব'িQেদর সা.4িফেকট 

অথবা Jিশ�ণ )দয়া হেয়েছ 

o তােদর িনেজেদর কাজ করার জন' আবশ'ক JযI িQগত )যাগ'তা তােদর আেছ তা সুিনিXত 

করার জন' কম4চারীর কােজর পারফরম'াে�র বাmষnক পয4ােলাচনা 
o সাইট িভিজট চলাকালীন তােদর দািয়� এবং তােদর লে�'র িভিUেত তােদর উ�িত সHেক4  

কম4চারীর বলেত পারার �মতা 
  

আংিশক হঁ.া  
• নিথপE আবশ'কঃ 

o পিরেবশ সং[া] িবষয়সমুেহর জন' দায়বW ব'িQেদর তািলকা 
o পিরেবশ সং[া] িবষয়সমুেহর জন' দািয়�Jা� তািলকাভI Q ব'িQেদর কােজর িববরণ 
o যােত িনেজেদর )�েEর দািয়� সফলভােব ব'ব�াপনা করার জন' কম4চারীেদর যথাযথ �েরর 

JযI িQগত zান এবং সHদ থােক তা িনিXত করার জন' কম4চারীেদর জন' ব~ িWর পিরক@না 
করা 

 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� যােত ব'াখ'া করেত পােরন )য পিরেবশ সং[া] িবষয়সমুেহর জন' দািয়�Jা� ব'িQেদর 

িনেজেদর কাজ করার জন' আবশ'ক JযI িQগত )যাগ'তাও আেছ তা তারা কীভােব সুিনিXত 

কেরন। 
 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] িবষয়/েলার জন' দায়বW তািলকাভI Q ব'িQেদর সা.4িফেকট 

অথবা Jিশ�ণ )দয়া হেয়েছ 
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ইএমএস - %র ৩  

৯। আপনার কারখানা িক কমIচারীেদর কােছ পিরেবশগত BকৗশলRেলা সfেকI  
সেচতনতা বl িJ কের? 

আপেলাড করjনঃ কম4চারীেদর কােছ পিরেবশগত )কৗশল/েলা সHেক4  সেচতনতা ব~ িW করার 

পিরক@না। 

  

উgের হঁ.া িলখOন যিদ আপিন )দখােত পােরন )য কম4চারীেদরেক আপনার পিরেবশগত )কৗশল/েলা 
কীভােব জানােনা হেয়েছ। 
 

.আংিশক হঁ.া িলখOন যিদ আপিন সংেযাগমূলক এক. পিরক@না �তির করার Jি[য়ার মেধ' থােকন 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানার কত~ 4প� যােত আপনার পিরেবশগত )কৗশল এবং পদে�েপর পিরক@না কারখানার কম4চারীেদর 
Jিশ�ণ, িনউজেলটার, )পাqার, অথবা অন'ান' পWিতর মাধ'েম জানান )স.ই উেcশ'। 

কতটা শিQ এবং পািন ব'বহার হেব, কতটা বজ4 ' উৎপাদন হেব, কতটা রাসায়িনক ব'ব�াপনা করা স¸ব হল 
- এইসব িবষয়/িলেত কম4চারীরা /রj�পূণ4 ভf িমকা িনেত পােরন, এবং বাতাস এবং বজ4 'পািনর Jভােবর 
)�েE উ�িত িচিiত করার িবষেয়ও সহায়তা করেত পােরন। আপনার পিরেবশগত ফI টিJw উ�ত করার 
জন' আপনার পিরক@না জানােনার মাধ'েম, আপিন আপনার কমী� দলেক এইসব উ�িতিবধােন আপনােক 
সাহায' করার জন' উৎসাহ )দন এবং চািলত কেরন। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
Jথম ধাপ িহেসেব এক. কারখানার এক. অভ']রীণ সংেযাগ ব'ব�া �তির করা উিচত যা কারখানার 

পিরেবশগত )কৗশলেক িবিভ� ভােব জানােনার িবষয়.েক িচিiত করেব। 

সংেযাগ �াপেনর উদাহরেণর অ]ভI 4Q হেলা এক. Jকাশ' �ােন লাগােনা )পাqার যা Jাধান'-Jা� আচরণ 
অথবা )কৗশল ব'বহার কের ()যমন, ডম4/রা�াঘর/)শÉচাগাের কীভােব শিQ এবং পািন সংর�ণ করেত হেব, 
অথবা যথাযথ বজ4 ' িন¶াশন Jি[য়া )যমন )কান িজিনস/েলােক িরসাইক্ ল করেত হেব)। 

এইধরেনর সংেযােগর আেরা উ�ত উদাহরণ হেলা আনুZািনক সভা, পয4ােলাচনা এবং Jিশ�ণ 
অিধেবশেনর আেয়াজন করা যােত পিরেবশগত নীিত/)কৗশল �ারা সংzািয়ত মূল কম4কI শলতার সূচক (কী 
পারফরম'া� ইি¥েকটর, )কিপআই)-এর িভিUেত )যেকােনা উ�িত সHেক4  সম� কম4চারীেদর জানােনা যায়। 
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উদাহরণ �র�প, িকছI  সংগঠন তােদর কম4চারীেদর জন' পুরTােরর ব'ব�া )রেখেছ যারা কারখানােক আরও 
কায4করী কের )তালার জন' Jি[য়াগত উ�িতর সুপািরশ কের। 

  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• আবশ.ক ডকO েমেnশন  
o পিরক@না যা পিরেবশগত )কৗশল সHেক4  {িমকেদর মেধ' সেচতনতা ব~ িW করেব যার 

অ]ভI 4Q হেলা সময়তািলকা এবং সংেযােগর পুনরাব~ িU সহ সরবরাহ করার জন' িবষয়ব�, 
উপি�িতর )রকড4 সমূহ, এবং কম4সূচীর সফলতার িবষেয় কম4চারীেদর মূল'ায়ণ। 

o সংেযােগর পWিতর মেধ' অ]ভI 4Q থাকেত পােরঃ )Êাগান, )পাqার, িনউজেলটার, 
)খলাধI েলা এবং Jিতেযািগতা, পুরTার, দল/িডিভশেনর মুখপাEরা, Jিশ�ণ, সেব4াUম 
অভ'াস. )শয়ার করা, )ঘাষণা করা, ইত'ািদ। 
 

● িজsাসাবােদর জন. 7t  
o কীভােব তারা পিরেবশগত )কৗশল সHেক4  সংগঠেনর িবিভ� �ের কম4চারীেদর মেধ' 

সেচতনতা ব~ িW কেরন )স. কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম। 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব  
o কত~ 4প�েক পিরেবশগত )কৗশলসমূহ সHেক4  সেচতনতা ব~ িW করার জন' সহায়তা )দয়ার 

Jমাণ, যার অ]ভI 4Q হেত পাের Jকাশ' �ােন )পাqার লাগােনা, কম4চারীেদর )দয়া Jিশ�ণ 
উপাদান, ফম4'াল িম.ঙ-িমিনট এবং সই করার জন' িশট, মূল'ায়েণর িরেপাট4 , ইত'ািদ। 

o পিরেবশগত )কৗশেলর সম� অথবা িকছI  উপাদােনর )�েE কম4চারীরা তােদর সেচতনতা 
Jদশ4ন করেত পােরন 

আংিশক হঁ.া  
• নিথপW আবশ.কঃ 

o পিরেবশগত )কৗশল সHেক4  কম4চারীেদর মেধ' সেচতনতা ব~ িW করার জন' পিরক@না রেয়েছ 

এবং এ বছর বা�বায়ন Vরj হেব 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o পিরক@না/েলা সHেক4  কত~ 4প� জানােত পােরন এবং কীভােব ও কেব তা বা�বায়ন হেব )স. 

সুিনিXত করেত পােরন 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
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o Jিশ�েণর তািরখ, িশ�াগত িসWাে]র উদাহরণ, কম4চারীেদর জন' পদ� Jিশ�ক, ইত'ািদ। 
 

১০। আপনার কারখানা িক আপনার উপoকাদারেদর পযIেবFণ করা, মূল5ায়ণ করা, 
এবং/অথবা িহগ্  ইনেডq ব5বহার কের তােদর পিরেবশগত কমIকP শলতার সেr 
কথাবাতI া বেল? 

আপেলাড করjনঃ িহগ্  ইনেড` ব'বহােরর Jমাণ সহ সম� উপ"কাদারেদর তািলকাঃ )যমন, 

Higg.org মডI 'ল অথবা তােদর মডI 'ল )রজােËর মেধ' অন'ান' নিথপE )শয়ার করা হেয়েছ )যমন 

ফলাফল/েলার এক. ইেমইল। 

  

হঁ.া িলখOন  যিদ আপিন িহগ্  ইে¥` ব'বহার কের )কােনা উপ"কাদারেক পিরেবশগত মূল'ায়েণর জন' 
ব'বহার কের থােকন। 

আংিশক হঁ.া িলখOন যিদ আপনার িহগ্  ইে¥` ব'বহার কের )কােনা উপ"কাদারেক ব'বহার করার )কােনা 
পিরক@না থােক। 

উgর িদন "7েযাজ. নয়" যিদ আপনার )কােনা উপ"কাদার না থােক 

এই JK.র )�েE উপ"কাদারেদর িবষয়.েত )কবলমাE উৎপাদেনর জন' ব'বyত উপ"কাদাররা 
অ]ভI 4Q। 

একজন উপ"কাদার সাধারণত একজন )লাক যােক উৎপাদক সং�া িনmদno কাজ করার জন' িনেয়াগ কের 
)যসব কাজেক িবেশষ কাজ অথবা উৎপাদন Jি[য়ার জন' জরjির পদে�প িহেসেব িবেবচনা করা হয়। 
উৎপাদক সং�া উপ"কাদারেদর িনেয়াগ কের কারণ তােদর অভ']রীণ িবেশষz বা সHদ )নই, এবং 
উৎপাদন Jি[য়ার এক. অংশ অথবা চf ড়া] পণ'.র িকছI  অংশ উৎপাদন করার জন' তােদর 
উপ"কাদারেদর )থেক )সবা Gহণ করা Jেয়াজন। উদাহরণ �র�প, কাটা-)সলাই )পাশাক উৎপাদন সং�ার 
িবিভ� Jি[য়ার জন' "কাদারেদর )সবা Gহণ করার Jেয়াজন হেত পাের, )যমন, )পাষাক র�ন, এম®য়ডাির 
এবং িKন িJ�ং-এর কাজ। 
 

উপ"কাদারেদর উৎপাদক সং�ার সে� Jত'� মািলকানাধীন সHক4  থাকেত বা না-থাকেত পাের। চf ড়া] 
পণ' J�েতর কারখানা )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােক সHূণ4 কের, এমনিক যখন )স/েলা উৎপাদক সং�ার/ 
উৎপাদক সং�ার Jক~ ত সং�ার �ারা )গাপনভােব মািলকানাধীন নয়, তখনও )স/েলােক িহগ্  এফইএম 
কনেট`ট অনুযায়ী উপ"কাদার িহেসেব িবেবচনা করা ব'াখ'া করা উিচত নয়। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
িহগ্  এফইএম-এর সুিবধা িনেয় বI িঝেয় )দয়া )য পিরেবশগত কম4কI শলতা )কন উপ"কাদারেদর সে� আপনার 
ব'বসার )�েE মূল'বান, এবং তােদর িনজ� কম4কI শলতােক মূল'ায়ণ করা, Jভাবেক পয4েব�ণ করা, এবং 

উ�িতিবধােনর জন' তােদর সে� কাজ করাই উেcশ'। 

আপনার উৎপাদন করা পণ'/েলােত আপনার পিরেবশগত ফI টিJেw আপনার উপ"কাদারেদর Jভাব 
অ]ভI 4Q থােক। উদাহরণ �র�প, )ডিনম কাপড় সব4েশষ )ধায়ার কাজ. যিদ আপিন )কােনা উপ"কাদারেক 
)দন, তাহেল আপনার "কাদােরর তােদর পািন সHmকnত ঝI ঁ িক সHেক4  অবিহত থাকাটা জরjির এবং কম 
পািন ব'বহার করা উিচত। অথবা যিদ আপিন ফ'াি®ক বানান এবং এক. িKন-িJ�ং Jি[য়া 
"কাদারেক )দন, আপনার "কাদার সীিমত উপাদান তািলকার সে� স�িত র�া করার িবষয়. /রj�পূণ4। 

এ. এক. উ�ততর চচ4 া )য িবষেয় পিরেবশমূলক )নতােদর কাজ করা উিচত। আপনার Jেচoা আপনার 
উপ"কাদারেদর মেধ' ছিড়েয় )দয়ার আেগ, আপনার িনজ� পিরেবশগত )কৗশল এবং কম4-পিরক@না 
থাকার িবষয়. িনিXত করার জন' �র-১ িদেয় Vরj করাটা খIব জরjির। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উপ"কাদারেদর ব'বহার করার পWিতসমূেহর মেধ' অ]ভI 4Q হেলা িশ�াদােনর জন', কম4কI শলতার 
মূল'ায়েণর জন' এবং উ�য়েনর সুেযাগসমূহেক িচিiত করার জন' িহগ্  ইনেড`েক ব'বহার করা। আপিন 

আপনার উপ"কাদারেদর িহগ্  এফইএম সHূণ4 করার জন' এবং তােদর ফলাফল আপনার সে� )শয়ার 

করার জন' আমTণ জানােত পােরন। )যেকােনা চI িQ এবং অংশীদাির� িনর]র হওয়া উিচত যােত 

উ�িতিবধােনর উপর নজর রাখা যায় এবং দীঘ4 সময় ধের ব'ব�াপনাও করা স¸ব হয়। Jাসি�ক নিথপE 

অনুসরণ করা, )যমন Jিশ�েণর উপাদান, একিনZতার Jমাণ�র�প �া�িরত পিরেবশগত নিথ, সাইট 
মূল'ায়েণর িরেপাট4  ইত'ািদর সুপািরশ করা হয়। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o )সই সম� "কাদারেদর তািলকাভI Q করjন যােদর সে� আপনার কারখানা ব'বসা কের তােদর 

সেমত যারা িহগ্  এফইএম মডI 'ল )পাq কেরেছ 

o অ'াকাউ�ং দ�র )থেক এক. তািলকা )নয়া এবং তািলকাভI Q সকল "কাদারেদর সে� )স. 

িমিলেয় )দখা 
o িহগ্  ইনেড` ব'বহার করার Jমাণঃ )যমন, Higg.org-এর কােনকশন এবং )শয়ার করা 

মডI 'ল/েলা অথবা "কাদারেদর মডI 'েলর অন'ান' নিথপE )যমন ইেমইল করা ফলাফল 

)দখান। 
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o কারখানার এক. "কাদার মূল'ায়ণ ব'ব�া এবং পয4েব�েণর পিরক@না থাকা উিচত যার 

অ]ভI 4Q থাকেবঃ 
■ "কাদারেদর জন' এক. ইএমএস Jিশ�ণ যােত আপনার কারখানার আবশ'কতা 

এবং তােদর পূরণেযাগ' )যেকােনা ল�' সHেক4  তােদর )বাঝাপড়া সুিনিXত করা 
যায় 

■ এক. বাmষnক Jিশ�ণ পিরক@না 
■ Jিশ�েণর উপাদান 

■ Jিশ�েণর )রকড4 , )যমন উপি�ত )লােকেদর এক. তািলকা 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o তােদর উপ-"কাদাররা কতদূর অবিধ িহগ্  ব'বহার করেছন )সটা কত~ 4পে�র বলেত পারার 

স�মতা 
o কত~ 4প� কীভােব িহগ্ -এর ফলাফল ব'বহার করেছন ভ'াল ু)চইন ধের পিরেবশগত 

উ�িতিবধানেক এিগেয় )দয়ার জন', )স. তােদর িবশেদ জানােনার স�মতা 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o উপ-"কাদারেদর চI িQ সHmকnত Jাসি�ক নিথপE ()যমন, চI িQপE, উপ-"কাদারেদর সে� 

সংেযােগর কাগজপE, সরবরাহকারীেদর জন' িহগ ইনেড`-এর ফলাফল) 

আংিশক হঁ.া  

● নিথপW আবশ.কঃ 

o কারখানা.র সে� ব'বসািয়ক ভােব জিড়ত এমন সব উপ"কাদার এবং যারা িহগ্  ব'বহার কের 

জিড়ত হেয়েছন বা হেত চান এমন উপ"কাদারেদরও এক. তািলকা 
o উপ"কাদারেদর সে� কাজ চলেছ অথবা তােদর সে� কাজ করার এক. পিরক@না রেয়েছ, 

িক¢ িহগ্ -এর সে� স�িত র�া িবষয়ক িকছI  সHূণ4 হয়িন বা সীিমত রেয়েছ অথবা )শয়ািরং 
হেয়েছঃ )যমন, আমTণপE িনব±েনর জন' ইেমইল করা হেয়েছ, িহগ্ -এর িববরণ সহ অংশGহণ 

করার জন' আমTণ ইেমইল করা হেয়েছ 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� )কন এবং কীভােব তােদর উপ"কাদারেদর িহগ্ -িভিUক পিরেবশগত কম4কI শলতার 

)Jি�েত তােদর সে� )যাগােযাগ করার পিরক@না কের তা ব'াখ'া করেত স�ম 
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● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o এক. পিরক@না হে´ এবং উপ"কাদারেদর সে� সংেযােগর জন' তািরখও ি�র হেয় )গেছ তার 

Jমাণ 
 
7েযাজ. নয় 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o "কাদার উৎপাদনমূলক কম4কােeর জন' ব'বyত হনিন তার Jমাণ 
  

১১। আপনার 6ানীয় সূেG িক আপনার কারখানা পিরেবশগত উsয়েনর সেr সােথ 
যPQ? 

পিরেবশগত উyয়েনর সােথ আপনার কারখানা কীভােব যON !সই উপায়>েলা !বেছ িননঃ 

● আমরা (আmথnকভােব বা অন'ান'ভােব) পিরেবশগত সমস'া/েলার )�েE সংর�ণ বা 
উ�য়নমূলক Jক@/েলােক সহায়তা কের থািক ()যমন, জলাভf িম সংর�ণ)। 

● আমরা অন'ান' অনুর�প ব'বসা/েলার সােথ পিরেবশগত ব'ব�াপনা সং[া] সেব4াUম 
অভ'াস/েলা )শয়ার করার জন' কাজ কের থািক। 

● �ানীয় কমু'িন./েলার সােথ আমরা কেথাপকথেন যIQ হেয় থািক তােদর দৃ েকাণ )বাঝার 
জন' )য এক. সংগঠন িহেসেব আমরা আমােদর পিরেবশগত Jভাব কীভােব ব'ব�াপনা 
করেত পাির। 

● অন'ান' �ানীয় )qকেহা¤ার )যমন সরকার বা কমু'িন./েলার সােথ আমরা একসােথ দল 
িহেসেব কাজ কির, �ানীয় পিরেবশগত সমস'া/েলােক )বাঝা এবং সমাধােনর উেcেশ' কাজ 
করার জন'। 

● আমরা পিরেবশগত Jিবধান বা ব'ব�াপনা সং[া] সমস'া/েলার জন' Jত'�ভােব �ানীয় বা 
জাতীয় Jশাসিনক দেলর সােথ যIQ থািক। 

● পিরেবশগত Jিবধান বা ব'ব�াপনা সং[া] সমস'া/েলার িবষেয় �ানীয় বা জাতীয় 
Jশাসিনক )গাÌ/েলার সােথ যIQ হওয়ার জন', অন'ান' �ানীয় )qকেহা¤ারেদর সে� আমরা 
একসােথ দল িহেসেব কাজ কির। 

● অন'ান'  

আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) আপনার �ানীয় Jসে� পিরেবশগত উ�য়েনর Jমাণ ()যমন, 

কমু'িন., নদী অববািহকা, ইত'ািদ); খ) �ানীয় )qকেহা¤ার এবং যIQ হওয়ার তািরখ; গ) ছিব, Jব± 

বা )Jস িরিলজ; আপনার সমথ4ন করা সংগঠন/উেদ'ােগর তািলকা। 
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উgের হঁ.া িলখOন যিদ আপিন আপনার �ানীয় সূেE যIQ হেয় থােকন ()যমন, আপনার কমু'িন., আপনার 
নদী অববািহকা, আপনার অ�ল) এবং উ�য়ন )দখােত পােরন এবং আপিন )যসব )qকেহা¤ারেদর সােথ 
কাজ কেরেছন তােদর তািলকা িদেত পােরন। 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
পিরেবশগত চচ4 া এবং উ�য়ন িবষেয় আপনার কারখানার চারিদেকর কমু'িন.েত )লাকজন, ব'বসা, এবং 
সংগঠন/েলার সােথ সংেযাগ �াপন করাই উেcশ'। 

এই অভ'াস. /রj�পূণ4 কারণ আপনার কারখানা )যখােন অবি�ত )সই অ�েলর �ানীয় পিরেবেশ 
আপনার কারখানার এক. Jত'� Jভাব রেয়েছ। আপনার �ানীয় Jসে� পিরেবশগত উ�য়েনর আেরা 
গভীরভােব সম¹য়সাধেনর জন', �ানীয় সংগঠন/েলার সে� যIQ হওয়া আপনার কারখানার জন' 
লাভজনক হেত পাের যার অ]ভI 4Q হেলা সরকার, এনিজও, কমু'িন. সদস'রা, এবং পিরেবশগত Jভাব। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
পিরেবশগত কম4কI শলতা এবং িবিনেয়ােগর উ�য়েনর জন' কমু'িন.র সােথ যIQ হওয়ার এক. /রj�পূণ4 
পWিত হেলা �ানীয় Jশাসিনক সং�া বা )কDীয় বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সােথ অংশীদাির� �াপন। 

উদাহরণ �র�পঃ 

● �ানীয় পিরবারসমূহ যারা যথাযথভােব �বদু'িতন বজ4 ' িন¶াশন কেরন তােদর পুরTার Jদান করা 
অথবা �ানীয় )নাংরা পির¶ার করার অিভযান (¡'াশ ি§ন-আপ) সংগ"ত করা। 

● পিরেবশ-সং[া] অলাভজনক সং�া/েলার জন' �ানীয় ফাeেরইজার সংগ"ত করা। 
● পিরেবশ-সং[া] )নত~ �দান Vরj করার জন' বা»ােদর জন' িশ�ামূলক ইেভw সংগ"ত করা 

!রফােরu: িব½ বন'Jাণী )ফডােরশেনর পািন Jকে@র JKাবলী )থেক )বেছ )নয়া িবক@/েলার উUর িদন। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o তােদর �ানীয় Jসে� পিরেবশগত উ�য়েনর Jমাণ ()যমন, কমু'িন., নদী অববািহকা, ইত'ািদ) 

)যমন �ানীয় চ'াির.েদর অথ4সাহায' ()ডােনশন) )দয়া; �ানীয় পিরেবশগত উেদ'ােগ 

অংশGহণ; কমু'িন. )সবার ফলাফল; সংবাদপেEর Jব±, প'ামেªট, অথবা �ানীয় কমু'িন.র 

অংশGহেণর ছিবসহ Jমাণ; পিরেবশগত নীিতিভিUক কােজর ফলাফল; ইত'ািদ। 

o �ানীয় )qকেহা¤ার এবং তােদর সে� যIQ হওয়ার তািরখ তািলকাভI Q করjন 
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● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� কীভােব �ানীয় Jসে� পিরেবশগত উ�য়েনর সে� জিড়ত হন )স. ব'াখ'া করেত স�ম 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o �ানীয় কমু'িন.র সে� সংেযােগর সহায়ক নিথপEঃ 
▪ ইেভেwর ছিব, অথবা িভিডও 

▪ দাতব' অবদান 

▪ সংবাদপেEর Jব± 
  
 

১২। আপনার কারখানা িক িহগ্  ইনেডq ব5বহার কের আপনার আপtম 
সরবরাহকারীেক পযIেবFণ, মূল5ায়ণ, এবং/অথবা তার সেr সংেযাগ 6াপন কের? 

যিদ তা হয়, তেব !কান ধরেনর সরবরাহকারীরা? 

● রাসায়িনক সরবরাহকারীরা 
● কঁাচা মাল সরবরাহকারীরা 
● অন'ান' সরবরাহকারীরা, দয়া কের িববরণ িদন 

সুপািরশ করা আপেলাডঃ িহগ্  ইনেড` ব'বহােরর Jমাণ সহ সম� আপÁম সরবরাহকারীেদর 

তািলকাঃ )যমন, Higg.org মডI 'ল অথবা তােদর মডI 'ল )রজােËর মেধ' অন'ান' নিথপE )শয়ার করা 
হেয়েছ )যমন ফলাফল/েলার এক. ইেমইল। 

উgর িদন  হঁ'া-সূচক যিদ আপিন িহগ্  ইে¥` ব'বহার কের )কােনা আপÁম সরবরাহকারীেক পিরেবশগত 
মূল'ায়েণর কােজ লািগেয় থােকন। 
উgের আংিশক হঁ.া িলখOন যিদ িহগ্  ইে¥` ব'বহার কের )কােনা আপÁম সরবরাহকারীেক কােজ 
লাগােনার জন' আপনার )কােনা পিরক@না থােক। 

আপÁম সরবরাহকারীরা সাধারণত এক. সং�া যারা উৎপাদকেদর কঁাচা মাল সরবরাহ কের যা 
উপাদান/েলােক চf ড়া] Jি[য়াকরণ কের। উদাহরণ �র�প, ফ'াি®ক িমল, িজপার এবং )বাতাম উৎপাদক 
সং�া/েলা হেলা কাটা-)সলাই )পাষাক কারখানার জন' সাধারণ আপÁম সরবরাহকারী। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
পিরেবশগত কম4কI শলতা )কন আপÁম সরবরাহকারীেদর জন' মূল'বান তা তােদরেক জানােনা, এবং িহগ্  
ইনেড` ব'বহার কের তােদর কম4কI শলতােক মূল'ায়ন করা, Jভাবেক পয4েব�ণ করা, এবং উ�িতিবধান করাই 

এর উেcশ'। 

আপনার উৎপাদন করা পণ'/েলােত আপনার পিরেবশগত ফI টিJেw আপনার সরবরাহকারীেদর Jভাব 
অ]ভI 4Q থােক। উদাহরণ �র�প, আপিন িনিXত করেত চাইেবন )য আপিন এমন একজন রাসায়িনক 
সরবরাহকারীর )থেক রাসায়িনক িকনেছন িযিন আপনােক )সই সম� তথ' Jদান করেবন যা আপনার 
রাসায়িনেকর যথাযথ ব'বহার এবং স�েয়র জন' Jেয়াজন। অথবা আপিন এমন একজন রাসায়িনক 
সরবরাহকারীর সে� কাজ করেত চাইেত পােরন িযিন বজ4 ' কমােনার জন' ©ােমর বদেল ট'ােs আপনােক 
রাসায়িনক সরবরাহ কেরন। অথবা যিদ আপিন পােয় পরার িজিনেসর উপাদান একিEত কেরন, আপিন 
উপাদান সরবরাহকারীেদর সে� কাজ করেত চাইেত পােরন যারা তােদর িনেজেদর পিরেবশগত Jভাব 
)বােঝন এবং উ�িতিবধােনর জন' পদে�প িনে´ন। অথবা যিদ আপিন বয়নিশে@ থােকন, আপিন এক. 
ফ'াি®ক িমল )থেক )সবা িনেত পােরন যােদর কায4করী বজ4 'পািন পিরেশাধেনর ব'ব�া রেয়েছ এবং আপনার 
কাপেড়র ত¢ র�ন করার সময় �ানীয় জলাশয়/েলােক দূিষত কের )দয় না। 

এই JেK "হঁ'া" বলার এক. সহজ উপায় হেব আপনার সরবরাহকারীেদর িহগ্  এফইএম সHূণ4 করার জন' 
আমTণ জানােনা এবং তােদর ফলাফল আপনােক জানােত বলা। 

এ. এক. উ�ততর চচ4 া )য িবষেয় পিরেবশমূলক )নতােদর কাজ করা উিচত। আপনার Jেচoা আপনার 
সরবরাহকারীেদর মেধ' ছিড়েয় )দয়ার আেগ, আপনার িনজ� পিরেবশগত )কৗশল এবং কম4-পিরক@না 
থাকার িবষয়. িনিXত করার জন' �র-১ িদেয় Vরj করাটা খIব জরjির। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
আপÁম সরবরাহকারীেদর ব'বহার করার পWিতসমূেহর মেধ' অ]ভI 4Q হেলা িশ�াদােনর জন', 
কম4কI শলতার মূল'ায়েণর জন' এবং উ�য়েনর সুেযাগসমূহেক িচিiত করার জন' িহগ্  এফইএম-)ক ব'বহার 

করা। )যেকােনা চI িQ এবং অংশীদাির� িনর]র হওয়া উিচত যােত উ�িতিবধােনর উপর নজর রাখা যায় এবং 

দীঘ4 সময় ধের ব'ব�াপনাও করা স¸ব হয়। Jাসি�ক নিথপE অনুসরণ করা, )যমন Jিশ�েণর উপাদান, 

একিনZতার Jমাণ�র�প �া�িরত পিরেবশগত নিথ, সাইট মূল'ায়েণর িরেপাট4  ইত'ািদর সুপািরশ করা হয়। 

বাধ'তামূলক কাগজপেEর জন' "এ. কীভােব যাচাই করা হেব" )দখIন। 

একজন সরবরাহকারীর পিরেবশমূলক কম4কI শলতা অনুসরণ করার )�েE, িনয়িমতভােব কম4কI শলতােক 
পয4েব�ণ করার সময়তািলকা থাকার সুপািরশ করা হয়। নিথপE পয4ােলাচনা এবং কারখানার সাইট 
িভিজেটর জন' সুপািরশ করা হয়। িহগ্  এফইএম-)ক আপÁম সরবরাহকারীেদর পয4েব�ণ করার যT 
িহেসেব ব'বহার করা যায়। 
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 
 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o সম� আপÁম সরবরাহকারীেদর তািলকা যােদর সে� কারখানা. ব'বসািয়ক সূেE জিড়ত 

o িহগ্  ইনেড` ব'বহােরর Jমাণঃ )যমন, িনব±েনর জন' আমTেণর ইেমইল, কথাবাত4 া/ সHূণ4 
করার জন' অনুেরাধ, Higg.org মডI 'ল. )শয়ার করা, তােদর মডI 'েলর ফলাফেলর নিথপE। 

o আপÁম সরবরাহকারীেদর সে� কথাবাত4 া এবং িহগ ইনেড` ব'বহােরর িবষেয় তােদর অিভমত  
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o )যসব আপÁম সরবরাহকারীরা জিড়ত আেছন তােদর সুেযাগ সHেক4  কত~ 4প� িববরণ িদেত 

স�ম 

o িহগ ইনেড` ব'বহার কের আপÁম সরবরাহকারীেদর পয4েব�েণর Jি[য়া. পয4ােলাচনা করা 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o আপÁম সরবরাহকারীেদর সHেক4  Jাসি�ক নিথপE ()যমন, চI িQ, চI িQপE, আপÁম 

সরবরাহকারীেদর সে� কেথাপকথেনর কাগজপE) 
 

আংিশক হঁ.া  
• নিথপE আবশ'কঃ 

o সম� আপÁম সরবরাহকারীেদর তািলকা যােদর সে� কারখানা. ব'বসািয়ক সূেE জিড়ত 

o আস� কাজ Vরj হওয়ার সমেয়র জন' িহগ্  ইনেড`-এ থাকা সরবরাহকারীেদর সে� জিড়ত 

হওয়ার পিরক@না 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� কীভােব তােদর আপÁম সরবরাহকারীেদর সে� পিরেবশগত কম4কI শলতা িবষেয় যIQ 

হওয়ার পিরক@না কেরন )স. তারা ব'াখ'া করেত স�ম 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o এক. পিরক@না হে´ এবং আপÁম সরবরাহকারীেদর সে� সংেযােগর জন' তািরখও ি�র হেয় 

)গেছ তার Jমাণ )দয়া। 
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অন'ান' )রফাের�ঃ 
 

• সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর জন' Jিতি[য়া 
তথ'ভI Q করার জন' এই JK. ব'বহার করা যায়। িGনহাউস গ'াস িনগ4মন - সরবরােহর )চইন, 

পািনর ব'বহার - সরবরােহর )চইন, বজ4 'পািন উৎপাদন - সরবরােহর )চইন-এর জন' মূল 

কম4কI শলতার সূচক আপÁম সরবরাহকারীেদর পিরেবশগত Jভােবর সমাধান কের। পিরেবশগত 

Jভােবর ব'ব�াপনা এবং চf ড়া] পেণ'র সােথ সHmকnত ¦াস িচিiত করার জন' কারখানার উপাU 

একিEত করা হেত পাের। 
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           শিGর ব2বহার ও িজএইচিজ  

শিQ উৎপাদন এবং শিQর ব'বহার মানুেষর কারেণ 
�তির হওয়া বায়I দূষক এবং িGনহাউস গ'াস িনগ4মেনর 
উৎস/েলার মেধ' ব~ হUম।  কারখানার কায4কলােপর 
)�েE Jধান িবষয়/েলা হেলা শিQর Jেয়াগসং[া], 
পিরেবশগত, এবং অথ4ৈনিতক Jভাব। শিQর 
কায4কািরতা এবং সমG কারখানায় কায4কলােপর মেধ' 
পুনন4বীকরেণর )যাগ' শিQ সম� কারখানার )�েEই 
এক. /রj�পূণ4 )�E। 

যখন জলবায়Iর পিরবত4ন পৃিথবীেত মানুেষর, 
পিরেবশগত, এবং অথ4ৈনিতক ঝI ঁ িক/েলার মেধ' 
তী®তম হেয় উঠেছ, কেঠারতর আবশ'কতা এবং 
Jিবধান  সরকার �ারা আেরািপত হওয়া 
Jেয়াজন।  যিদ আপনার কারখানা আপনার 
শিQর ব'বহার এবং িGনহাউস গ'ােসর িনগ4মন ¦াস কের, তা আপনােক Jিবধানমূলক ঝI ঁ িক )থেক বঁাচােব 
অথবা ®'া¥/েলার  নতI ন আবশ'কতা/েলার স�খুীন হওয়া ¦াস করেব।  এ. জীবাÎ Ïালানী এবং 
শিQর ব'য় ব~ িWর ঝI ঁ িক ¦াস করার মাধ'েম আপনার সং�ার জন' এক. অথ4ৈনিতক Jাধান' পাওয়ার 
)�Eও �তির করেত পাের।  

Jেয়াজনীয় সংগঠনগত এবং শিQ-সHmকnত কম4কাe িনধ4ারণ করার  মাধ'েম কারখানা/েলা করেত পােরঃ  

● িGনহাউস গ'াস (িজএইচিজ) ফI টিJw এবং বায়I  িনগ4মন ¦াস করা  
● ব'য় ¦াস করা  
● Jি[য়া উ�ত করা  

আপনার কারখানােত শিNর ব.বহার  

আপিন আপনার কারখানায় ব'বyত )মাট শিQর পিরমাণ কিমেয় এবং/অথবা আেরা পির¶ার Ïালানী 
উৎস ব'বহার কের আপনার িGনহাউস গ'াস িনগ4মন ¦াস করেত পােরন।  কীভােব উ�িত করেত হেব তা 
)বাঝার জন', আপনােক Jথেম আপনার ব'বyত শিQ পিরমাপ করেত হেব এবং, ি�তীয়ত, শিQ কীভােব 
িজএইচিজ িনগ4মনেক Jভািবত কের তা )বাঝার জন' িহগ ব'বহার করেত হেব। 
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আপনার )ফিসিল.েক অবশ'ই শিQর িন�িলিখত উৎস/েলােক অনুসরণ করেত হেব )য/িলর মািলকানা 
অথবা িনয়Tণ আপনার )ফিসিল.র অধীন। এই সুেযােগর অ]ভI 4Q হেলা শিQর উৎসসমূহ যা উৎপাদন 
Jি[য়ােত ব'বyত হয় এবং এমন )যেকােনা শিQর উৎসও )য/িল Jি[য়ায় ব'বyত হয় না ()যমন ক'া�ন, 
ডmমnটির, যানবাহন, ইত'ািদর জন'...।) (সূE: https://ghgprotocol.org ) 

rকাঃ কারখানা অথবা সাইেট থাকা ভাড়ােটেদর �ারা খরচ হওয়া শিQ যা আপনার কারখানার 
মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন নয় )স/েলা িহগ এফইএম )থেক শিQ সHmকnত িরেপা.4েঙর জন' বাদ 
যাওয়া উিচত।  উদাহরণ �র�প, সাইেট অবি�ত ক'া�ন/ খাদ' )সবা Jদানকারীর �ারা ব'বyত শিQ যা 
আপনার কারখানার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন নয় তা বাদ যােব। 

● কয়লা  
● Jাক~ িতক গ'াস 
● )প¡ল 
● িডেজল 
● Ïালািন )তল  
● )Jােপন 
● এলিপিজ 
● এলএনিজ 
● �জবপদাথ4  
● )সৗর ফেটােভাËাইক 
● )সৗর তাপ সং[া] 
● ভf -তাপীয় 
● জলীয় 
● মাইে[া-হাইে©া 
● বায়I  

আপনার কারখানার অবশ'ই িন�িলিখত শিQর উৎস/েলােকও অনুসরণ (¡'াক) করা উিচত )য/েলা 
আপনার কায4সHাদনার ফল{jিত, িক¢ অন' )কােনা সং�ার মািলকানাধীন বা িনয়িTত উৎস/েলােতও 
উপি�ত থােক (সূEঃ https://ghgprotocol.org) 

● [য় করা িবদু'ৎ  
● [য় করা শীতলীকরণ করা পািন  
● [য় করা Jবাহ  
● পুনন4বীকরণেযাগ' [য় 
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িনেচ সাধারণ )মিশন ও যTপািত/েলার একটা তািলকা রেয়েছ যা শিQ ব'বহার কের ()নাটঃ সাধারণ 
িশ@স�±ীয় যTপািতর এ. এক. খIব )ছাট তািলকা): 

● বয়লার  
● সংকI িচত বায়I  ব'ব�া  
● )মাটর  
● )জনােরটর  
● এইচিভএিস  
● চI ি³  
● িচলার এবং বান4ার  
● ©ায়ার  
● আেলা  
● উৎপাদেনর যTপািত  
● অিফেসর সর�াম 

 িহগ এফইএম-এ শিNর ব.বহার  

িহগ্  এফইএম এনাmজn )সকশেন এক. কারখানায় আেরািপত এক. সফল শিQ স�±ীয় কম4কােeর উ�িত 
মূল'ায়ণ করার পWিত িহেসেব ব'বyত হয়।  এক. ভােলা শিQ ব'ব�াপনা )যরকম /রj�পূণ4 লাভ Jদান 
করেত পাের, যার অ]ভI 4Q হেলা ব'য় স�য় এবং দ�তা, এর আবশ'কতা হেলা সংগঠেনর তরফ )থেক যেথo 
পিরমাণ মেনােযাগ )দয়া যােত সHদ স"কভােব আেরাপ করা যায় ও সফল হওয়া যায় এবং একইসােথ 
পিরেবেশর উপর Jভাব কমােনা যায়। 

িহগ ইে¥` এনাmজn )সকশন অনুযায়ী আপনার যা করা বাধ'তামূলকঃ  

● গত ক'ােলeার বছেরর শিQ ও Ïালানীর সম� উৎসেক খI ঁেজ )পেত হেব এবং কতটা পিরমাণ 
ব'বহার হেয়েছ )সই িবষেয় জানােত হেব  

● কারখানায় )কান িবষয়/েলােত শিQর ব'বহার সবেচেয় )বিশ )সই/েলােক িচিiত করেত হেব 
()যমন, )মিশন, Jি[য়া, অথবা পিরচালন Jি[য়া যােত শিQ খরচ সব4ািধক)  

● শিQ ব'বহােরর জন' এক. িনয়মমািফক )বসলাইন ি�র করা, )যমন "২০১৬ সােল উৎপাদেনর 
ইউিনট িপছI  ৮০ এমেজ" 

● শিQ ¦ােসর এক. িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ল�'মাEা িনmদno করেত হেব, )যমন "২০২৫ সােল 
উৎপাদেনর Jিত ইউিনট িপছI  শিQর ব'বহার ৭০% কিমেয় আনা।" 

● শিQ ¦ােসর ল�' অজ4 েনর জন' সুিনmদno পদে�প এবং )কৗশল সহ এক. কম4-পিরক@না ি�র 
করা 
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● )বসলাইেনর )Jি�েত শিQর ব'বহার কমােনা হেয়েছ তা )দখােনা, )যমন "গত বছর আমরা 
উৎপাদেনর Jিত ইউিনট িপছI  ৬০ এমিজ ব'বহার কেরিছ যা বাmষnক �ের ২৫% ¦াস।" 

িহগ্  এফইএম-এ শিNর ব.বহার অনুসরণ করা (�.ািকং) এবং িরেপাটK  করা 

দীঘ4 সময় ধের শিQ ব'বহার সং[া] উপাUেক স"কভােব অনুসরণ করা এবং িববরণী )পশ করা হেল 
উ�িতর সুেযােগর )�েE তা )ফিসিল./িলর এবং )qকেহা¤ারেদর জন' িবশদ অ]দৃ4   Jদান কের। যিদ 
উপাU স"ক না হয়, তেব তার ফেল এক. কারখানার শিQ ব'বহােরর ফI টিJw বIঝেত পারা এবং 
পিরেবশগত �িত ¦াস করার জন' সুিনmদno পদে�প/িলেক িচিiত করা ও কায4কািরতােক চালনা করার 
স�মতা সীিমত হেয় যায়।  

পািনর অনুসরণ (¡'ািকং) এবং িরেপা.4েঙর কায4[ম ি�র করার সময়, িন�িলিখত নীিত/িলেক Jেয়াগ 
করা উিচতঃ 

● সJূণKতা – অনুসরণ এবং Jিতেবদন কায4[েম সম� Jাসি�ক উৎস/িল অ]ভI 4Q হওয়া উিচত 
(এফইএম-এ )যমন তািলকাভI Q রেয়েছ)। উপাU )থেক উৎস/েলােক বাদ )দওয়া উিচত নয় এবং 
অনুসরণ ও িরেপা.4ং জড়ে�র উপর িনভ4 রশীল হওয়া উিচত ()যমন, �@ পিরমাণ ব'িত[ম)। 

● িনভOK লতা - শিQর অনুসরেণর কায4[েম উপাU Jেবেশর িবষয়. িনভI 4 ল হওয়া এবং িব½াসেযাগ' 
সূE )থেক সরবরাহ হওয়া িনিXত করjন ()যমন, িনণী� ত [মাs পিরমাপক বা ক'ািলে®েটড িমটার, 
�বzািনক পিরমােপর JিতÑত নীিতসমূহ অথবা যTিবদ'ার আনুমািনক িহেসব, ইত'ািদ।)  

● ধারাবািহকতা - শিQর উপাU অনুসরণ করার জন' কায4Jণালীর ব'বহােরর মেধ' ধারাবািহকতা 
র�া করjন যা দীঘ4 সময় ধের ব'বyত পািনর পিরমােণর মেধ' তI লনা অনুেমাদন কের। ¡'ািকং 
Jণালী, শিQর উৎস, অথবা শিQর ব'বহার সং[া] উপাUেক Jভািবত কের এমন অন'ান' 
ি[য়াকলােপর মেধ' )কােনা রকম পিরবত4ন হেল, তা নিথবW হওয়া উিচত।     

● ��তা – উপােUর সম� উৎস/িল ()যমন, পািনর িবল, িমটার িরিডং, ইত'ািদ), ব'বyত অনুমান 
()যমন, আনুমািনক িহেসেবর JযI িQসমূহ), এবং গণনার Jণালী উপােUর বণ4নামূলক তািলকায় 
Jকাশ করা উিচত এবং নিথবW )রকড4  ও পিরেপাষক Jমােণর মাধ'েম তাৎ�িণকভােব যাচাইেযাগ' 
হওয়া উিচত।  

● উপােgর >ণগত মােনর ব.বGাপনা – /ণগত মান আ½াসেনর ি[য়াকলাপ (অভ']রীণ বা 
বিহরাগত) শিQর উপাU এবং উপাU সংGহ ও অনুসরণ করার Jি[য়ার পিরেJি�েতও উে³খ করা 
এবং Jিতপাদন করা উিচত যােত িরেপাট4  করা উপাU )য িনভI 4 ল )সই িবষয়. িনিXত করা যায়। 
উপােUর /ণগত মােনর ব'ব�াপনা িবষেয় অিতিরQ িনেদ4 িশকার জন', দয়া কের িজএইচিজ 
)Jােটাকল - কেপ4ােরট অ'াকাউ�ং এবং িরেপা.4েঙর এক. মানদe: ইনেভwিরর /ণগত মােনর 
ব'ব�াপনা-এর অধ'ায় 7 )দখIন। 
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উপিরউQ নীিত/িল িGনহাউস গ'াস )Jােটাকল - অধ'ায় 1: িজএইচিজ অ'াকাউ�ং অ'া¥ িরেপা.4ং 
িJি�পল্ স (িজএইচিজ িহসাবর�ণ এবং Jিতেবদেনর মূলনীিতসমূহ) )থেক অিভেযািজত। 

িহগ এফইএম ব.বহার কের িqনহাউস গ.াস (িজএইচিজ) িনগKমন গণনা করা 

িGনহাউস গ'াস হেলা পৃিথবীর বায়Iমeেল )সইসব গ'াস যা িকছI টা হেলও পৃিথবীর বিহমু4খী 
)তজিKয়তােক Vেষ )নয়/আটেক রােখ, যার ফেল বায়Iমeল উU� হেয় ওেঠ (যােক 'িGনহাউস এেফ�' বলা 
হয়)।  এই Jি[য়াই পৃিথবীর জলবায়I  পিরবmতnত হওয়ার Jধান কারণ, যােক 'জলবায়I  পিরবত4ন' বলা 
হয়।  শিQ উৎপাদন এবং ব'বহার, পিরবহন, িহমায়েনর জন' Jেয়াজনীয় গ'ােসর ব'বহার, এবং অন'ান' 
কম4কােeর ফেল িGনহাউস গ'াস িনগ4মন হয় যা পিরেবেশর �িত কের। )রফাের� আইিপিসিস: 
www.ipcc.ch. 

পিরেবেশর উ�িতিবধােনর সােথ সােথ, িজএইচিজ িনগ4মেনর উৎস/েলােক িচিiত করা এবং পিরমাণেক 
ব'ব�াপনা করা আপনার কারখানার জন' লাভজনক হেত পাের িন�িলিখত উপােয়ঃ 

● িজএইচিজ ¦ােসর সােথ সHmকnত উপাদােনর মূল' ¦াস 
● কাব4ন িনউ¡াল থাকার )�েE সফলতা লােভর )চoার মাধ'েম Jিত�িDতামূলক   লাভ ব~ িW করা  
● কাব4ন এবং িজএইচিজ িনগ4মন সHmকnত ভিবষ'ৎ Jিবধান/েলা )দখIন  
● অনুসরণ করা এবং )কৗশলগতভােব ¦াস করার মাধ'েম কারখানা. পিরেবশমূলক )নত~ � Jদান 

করেছ।  

আপনার কারখানার শিQর ব'বহার Jত'� এবং পেরা� িজএইচিজ িনগ4মন 
ঘটায়।  িজএইচিজ )Jােটাকল এই িনগ4মেনর Jকারেভদ/েলােক িতন. িবশদ "সুেযাগ"-এ িবভQ কেরঃ   

● )Tাপ ১◌ঃ সম� Jত'� িজএইচিজ িনগ4মন।  
● সুেযাগ ২◌ঃ )কনা িবদু'ৎ, তাপ অথবা বােÔর Ïালানী )থেক পেরা� িজএইচিজ িনগ4মন 
● )Tাপ 3: অন'ান' ধরেনর পেরা� িনগ4মন, )যমন [য় করা উপকরণসমূহ ও Ïালািন িন¶াশন ও 

তার উৎপাদন, পিরবহন-সHmকnত কম4কাe, )Tাপ 2-)ত বলা হয়িন এমন সম� িবদু'ৎ-সHmকnত 
কম4কাe ()যমন . অ'া¥ িড �িতসমূহ), অন'েদর িদেয় করােনা কাজকম4, বজ4 ' িনKমণ, ইত'ািদ। 
(সূE: https://ghgprotocol.org) 

অন.ান. !রফােরuঃ  

পিরেবশগত )কিপআই-এর উপের এইচেকইএ`-এর িরেপা.4ং সং[া] িনেদ4 িশকা: 
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Environmental-
Social-and-Governance/Exchanges-guidance-materials-on-ESG/app2_envirokpis.pdf?la=en 
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একবার যখন আপিন িহগ এফইএম-এ আপনার কারখানার শিQ ব'বহার সHেক4  জািনেয় )দেবন, তখন 
উপাদান. )Tাপ 1 (Jত'�) এবং )Tাপ 2 (পেরা�) উভয় ধরেনর িনগ4মেনর জন' এক. িজএইচিজ গণনা 
Jদান করেব যার িভিg হেলা !বসরকািরভােব উপল�, িবনামূেল.র সেবKাgম সূW>িল !থেক 7া� 
িনগKমন সং8া] কারণসমূহ। 

শিG ও িজএইচিজ - Eর ১ 

১।  আপনার কারখানােত শিQর সম_ উৎসRেলা Bবেছ িননঃ  

● শিQর উৎস  
● আপনার কারখানা িক এই উৎস )থেক তার শিQর ব'বহােরর উপর নজর রােখ?  
● এই Jিতেবদেনর বছের এই উÕস �ারা কী পিরমাণ শিQ ব'বyত হেয়িছল? 
● পিরমােপর ইউিনট  
● শিQর এই উৎসেক অনুসরণ করার )�েE িক পWিত Jেয়াগ করা হেয়িছল? 
● পিরমােপর হার িকরকম িছল?  
● )যেকােনা অিতিরQ ম]ব' িলখIন 

আপেলাড করার সুপািরশ: ক) ঐি´কঃ Jেত'ক ধরেনর শিQর উৎেসর জন' )মাট শিQ ব'েয়র এক. 

বাmষnক সারাংশ। ইউ.িল. িবল আপেলাড করা বাধ'তামূলক নয়, তেব যাচাই করার সমেয় তা 
সহজলভ' থাকা Jেয়াজন; খ) এনাmজn িমটার যা মূল শিQ উৎস.র ব'বহােরর উপর নজর রাখেত 

ব'বyত হেয়িছল তার ছিব )দয়া, যিদ Jেযাজ' হয়  

 

যিদ আপনার )ফিসিল.েত ব'বহার করা শিQর সব/েলা উৎস আপিন সHূণ4ভােব অনুসরণ কের থােকন 
তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন। 

যিদ আপিন সHূণ4ভােব আপনার শিQর উৎস/েলার অ]ত একটােক অনুসরণ কেরন িক¢ এখনও শিQর 
সব/েলা উৎসেক অনুসরণ না কের থােকন তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। 

িহগ এফইএম শিQর ব'বহােরর উপাUেক সাধারণ ইউিনেট (এমিজ) র�পা]র কের, যা সমG ব'বহােরর ০%, 
এবং co2-এর সমতI ল।  
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা আপনােক িদেয় পিরমাণগত উপাU Jেবশ করােনা যা আপনার কারখানা কতটা শিQ ব'বহার 

করেছ তা Jদশ4ন কের। এই JK. আপনােক আপনার কারখানার শিQর উৎেসর তািলকা �তির করেতও 

সহায়তা কের, যা কী শিQ ব'বyত হে´, আপনার কারখানার )কাথায় তা ব'বyত হে´, এবং কতটা ব'বyত 
হে´ )সই িবষয়/েলােত }o )বাঝাপড়া Jদান কের। 

সম� উৎস )থেক শিQর ব'বহােরর পিরমাপ হেলা শিQ ব'ব�াপনার িভিU এবং এক. সংগঠেনর জন' তার 
সাmবnক �ায়ী�বাদী কম4কাe। শিQর সম� উৎস/েলার পিরমাপ আপনােক আপনার ব~ হUম 
শিQর ব'বহারেক িবে�ষণ কের, )যেকােনা অ�াভািবক ব'বহারেক িচিiত কের, শিQ ¦ােসর ল�' ি�র কের, 
এবং িজএইচিজ িনগ4মনেক পিরমাপ কের।  

শিQ িবভাগ. সHূণ4 করার উেcশ' হেলা শিQ ব'বহার ¦াস করার সুেযাগ/েলােক িচিiত করা।  )সটা 
করার Jথম ধাপ হেলা শিQ ব'বহােরর )�েE আপনার ব~ হUম উৎস. িক তা )বাঝা।  একবার আপিন )সটা 
জানেত পারেল, আপিন ¦াস করার িবষয়.েক Jাধান' িদেত স�ম হেবন।  উদাহরণ �র�প, এই JK. 
আপনােক বIঝেত সাহায' কের )য িবদু'ৎ ব'বহার কম করার িবষয়.েত, নািক শিQর অন' )কােনা 
উৎেস আপনার মেনািনেবশ করা উিচত।  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার )ভৗেগািলক সীমানা এবং আপনার ব'বসািয়ক িনয়Tেণর  অধীন পিরচালনার মেধ' 
ব'বyত সম� শিQেক দয়া কের অ]ভI 4Q করjন (মািলকানাধীন, পিরচািলত অথবা Jত'�ভােব ভাড়া 
)দয়া)।  অেন'র মাধ'েম করােনা )যেকােনা )মরামিত অথবা )সবা-Jা� এলাকা )যমন "কাদারী চI িQেত 

চালােনা ক'া�ন অথবা ভাড়ার )দাকানেক দয়া কের এর বাইের রাখIন। 

শিQর ব'বহার অনুসরণ করা শিQর ব'বহার ব'ব�াপনায় Jথম ধাপ িহেসেব িবেবিচত। আপনার শিQ 
অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কায4[ম JিতZার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল িদেয় Vরj করjনঃ 

● শিQ ব'বহােরর উৎস িচিiত করার জন' ব'বসা এবং Jেয়াগগত Jি[য়ার ম'াপ �তির করা। 
o rকাঃ কারখানা অথবা সাইেট থাকা ভাড়ােটেদর �ারা খরচ হওয়া শিQ যা আপনার 

কারখানার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন নয় )স/েলা িহগ এফইএম )থেক শিQ 
সHmকnত িরেপা.4েঙর জন' বাদ যাওয়া উিচত।  উদাহরণ �র�প, সাইেট অবি�ত ক'া�ন/ 
খাদ' )সবা Jদানকারীর �ারা ব'বyত শিQ যা আপনার কারখানার মািলকানাধীন বা 
িনয়Tণাধীন নয় তা বাদ যােব। 

● শিQ ব'বহােরর উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o [য় করা িবদু'ৎ, বাÔ এবং তােপর ব'বহােরর পিরমাণ িনধ4ারণ করার জন' ইউ.িল. িবল 

ব'বহার করjন। 
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o কারখানায় শিQ উৎপাদেনর জন' ব'বyত অন'ান' Ïালািন )যমন কারখানার 
মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন িডেজল )জনােরটর বা বয়লােরর কয়লার ব'বহারেক 
অনুসরণ করjন। 

o কারখানার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন চলনশীল দাহ'তামূলক উৎস/িল )যমন 
Jাইেভট গািড় এবং ফক4  িলফেটর জন' ব'বyত Ïালানীর অনুসরণ করা। 

o পুন4নবীকরণেযাগ' শিQর উৎপাদন অনুসরণ করার জন' সাব-িমটার বসােনা, যিদ 
পুন4নবীকরণেযাগ' শিQ কারখানােতই উৎপািদত হয়। 

o যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব 
সংzািয়ত এবং অনুেমািদত হেত হেব। 

● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক ব'বহােরর )রকড4 ) এমন এক. 
িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
()যমন, এে`ল, িসএসিভ)]  এবং যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার জন' Jাসি�ক পিরেপাষক 
Jমাণেক র�ণােব�ণ করা অনুেমাদন কের। 

িহগ এফইএম-এ শিN সং8া] উপাg িরেপাটK  করা 

এফইএম-এ শিQর ব'বহার সং[া] উপাU িরেপাট4  করার আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখার 
িবষয়. সH� হওয়া উিচত এ. িনিXত করার জন' )য উপাU এবং তা সংGহ ও )রকড4  করার জন' ব'বyত 
Jি[য়া শিQ-সং[া] িনখI ঁত উপাU উৎপাদেনর )�েE কায4করী। 

করেবন: 

✔ উপাU িনখI ঁত হওয়ার িবষয়. িনিXত করার জন' একিEত সমেGর সােথ উৎেসর উপাU 
পয4ােলাচনা করা ()যমন ইউ.িল.র ইনভেয়স, িমটার লগ্ , ইত'ািদ)।  

✔ ঐিতহািসক উপােUর সােথ বত4মান বছর.েক তI লনা করা। )যেকােনা /রj�পূণ4 পিরবত4ন ()যমন, 
১০%-এর উপর ব~ িW বা ¦াস) পিরিচত পিরবত4ন/িলেতই আেরাপেযাগ' হওয়া উিচত। যিদ না হয়, 
ন'ায'তা Jিতপ� করার জন' অিতিরQ তদ] হেত পাের। 

✔ িনিXত করা )য উপাU অনুসরণ করার জন' সাPিতকতম এবং হালনাগাদ করা )Pডশীট ব'বহার 
করা হে´ এবং সম�রকম �য়ংি[য় গণনা/ফমূ4লা স"ক রেয়েছ। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ িনভI 4 ল থাকা সুিনিXত করার জন' )যেকােনা আনুমািনক অথবা অনুমান সং[া] Jণালী-িবদ'া/ 
গণনাসমূহেক পয4ােলাচনা করা 
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✔ ")যেকােনা অিতিরQ ম]ব' Jদান করjন"-এর জায়গােত ×কা িলখIন উপাU সং[া] )যেকােনা 
অনুমান, িহেসেবর Jণালী, অথবা িনmদno )কােনা উৎেসর জন' উপােU অন' Jাসি�ক ম]েব'র 
িববরণ )দয়ার জন'। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উপাU িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন)। 
X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং যI িQযIQ িনখI ঁত অনুমান-Jণালী ও উপাU 

()যমন যTিবদ'া-সং[া] গণনা) �ারা সমmথnত না হয়। 

শিN িবষয়ক এফএিকউ (7ায়শই িজsািসত 7tাবলী)  

1. িডেজল এবং িডেজল !তেলর মেধ. পাথKক. িক? 
)জনােরটর বা যানবাহেন ব'বyত িডেজলেক িডেজল বলা হয় এবং িহ.ং / অন'ান' যািTক 
িডভাইেসর জন' ব'বyত )তলেক িডেজল )তল বেল।  

2. !পে�াল ও গ.ােসািলেনর পাথKক. িক? 
)পে¡াল এবং গ'ােসািলন একই ব�।  

3. !সালার ফেটােভা�াইক ব.বGা (!সালার িপিভ) িক? 
)সালার ফেটােভাËাইক ব'ব�া হেলা )সই ব'ব�া যা সূেয4র )তজিKয়তােক িবদু'ৎ সরবরােহ র�পা]র 
কের।  সুতরাং, )সৗর তাপমান ব'ব�ােক )সালার ফেটােভাËাইক ব'ব�া িহেসেব িবেবচনা করা উিচত 
নয়।  

4. ফ.াি�ক K.ােপর জন. সcক শিNর উৎসে�ণী িক? 
ফ'াি®ক K'াপ )সলুেলাজ িদেয় �তির যােক �জবব�পু� (বােয়ামাস) িহেসেব িবেবচনা করা হয়। 
)যেহতI  বােয়ামােসর অধীেন ফ'াি®ক K'ােপর জন' )কােনা িনmদno ){ণীিবভাগ )নই, এেক 
"�জবব�পু� - িনmদno Jক~ িত অজানা" িহেসেব ){ণীভI Q করা যায়।  

5. !মeক টন !থেক আমােদর �.াটফেমK থাকা ইউিনট>েলােত বা�েক কীভােব র�পা]র করা 
যায়? 
বাÔেক )মগাজুেল (এমেজ) িরেপাট4  করা যায় িন�িলিখত ফমু4লা অনুযায়ী।  
বাÔ (এমেজ) = বাÔ ()ম�ক টন) x 1000 ()কিজ/)ম�ক টন) x বােÔর িনmদno এনথ'াল্ িপ 
(এমেজ/)কিজ) এবং বােÔর িনmদno এনথ'াল্ িপ বয়লােরর চােপর উপর িনভ4 র কের। (দয়া কের 
বােÔর )টব্ ল )দখIন: https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-
d_457.html) 
উদাহরণ: 
 7 . বার বয়লােরর 200 )ম�ক টন বাÔ কত )মগাজুেলর সমান? 
7 . বার বয়লার চােপর অধীন বােÔর িনmদno এনথ'াল্ িপ = 2.762 এমেজ/)কিজ = 200 x 1000 x 
2.762 = 552,400 এমেজ 
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বাÔ (এমেজ) = বাÔ ()ম�ক টন) x 1000 ()কিজ/ )ম�ক টন) x বােÔর িনmদno এনথ'াল্ িপ 
(এমেজ/)কিজ) 
= 200 x 1000 x 2.762 = 552,400 এমেজ 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
এক. কারখানার শিQ ব'বহার সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই কারখানার শিQ 
অনুসরণ করার কায4কলােপর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যা Ej.র জØ িদেত পাের যার 
অ]ভI 4Q হেলাঃ 

● Jাথিমক উপাU সংGেহর Jি[য়াসমূহ এবং উপােUর উৎস/িল ()যমন, ইনভেয়স/িল, সাইেট থাকা 
িমটার/িল, িমটােরর লগ/িল, ইত'ািদ); এবং 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়াসমূহ এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]রসমূহ, ইত'ািদ।) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o শিQর সম~ উৎেসর জন' পিরমােপর হার এবং পWিত 

o িবদু'ৎ, Ïালানী, বাÔ এবং অন'ান' শিQ খরেচর )রকড4  ()যমন মািসক িবল এবং বাmষnক 

খরেচর )রকড4 ; )Pডশীেট Jণীত িমটােরর )রকড4 ও ()যমন এে`ল) চলেব যিদ িমটােরর )রকড4  
যাচাই করার জন' পাওয়া যায়) যার )মাট পিরমাণ JেKর উUর িহেসেব )দয়া িরেপাট4  করা 
উUর/েলার সােথ িমেল যায়। 

o )যখােন Jেযাজ', িমটার [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 

o )যখােন Jেযাজ' )সখােন অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা  
o কারখানায় শিQর সম� উৎসেক সHূণ4 অনুসরণ করা হয়। এর অথ4 হেলা )য �র ১-এর 

)টিবেল তািলকাভI Q সম� উৎস/িল সHেক4  সম� কলােম সHূণ4 উUর রেয়েছ যা িনভI 4 ল। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o কত~ 4পে�র সােথ আেলাচনাঃ 

▪ কত~ 4প� শিQর ব'বহার, পিরবহন এবং িজএইচিজ িনগ4মন সHmকnত আইন এবং 
Jিবধান, )কাথায় Jেযাজ', )স সHেক4  ওয়ািকবহাল?  
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▪ Jেযাজ' আইন এবং Jিবধােনর র�ণােব�ণ সুিনিXত করার জন' কত~ 4প� যথাযথ সHদ 

ব'বহার কেরন?  

▪ শিQর ব'বহার এবং নিথপেEর িবষেয় কারখানা িক �ানীয় বাধ'বাধকতা/েলা )মেন 

চলেছ? 

o মূল কমী� ব~ ¯ঃ  
▪  )ফিসিল.র শিQর উপাU অনুসরণ কায4[ম সHেক4  এবং কীভােব উপােUর /ণগত মান 

বজায় রাখা হয় )স সHেক4  Jধান কম4চারীরা অবিহত 

▪ মূল কমী� রা শিQর ব'বহার এবং িGন হাউস গ'ােসর িনগ4মেনর অনুমিতপE/লাইেসে�র 

আবশ'কতা, )কাথায় Jেযাজ' )স সHেক4  সেচতন ? 

▪  কমী� েদর অ'াে`স রেয়েছ, এবং )বােঝন, শিQ ব'বহার, পিরবহন এবং িGন হাউস গ'াস 

িনগ4মেনর Jি[য়া, )কাথায় যথাযথ ?  
 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 

o সাইেট থাকা িমটার  

o শিQর সােথ সHmকnত সর�াম (উৎপাদন বা শিQ ব'য়) 

▪ র�ণােব�ণ (স"ক র�ণােব�ণ হয় বেল মেন হয়?)  

▪ )কােনা িছt ()যমন বােÔ?)  

o শিQ সHmকnত যTপািতর ছিব তI লুন  

আংিশক পেয়n>েলা  

● )ফিসিল.েত শিQর অ]ত এক. উৎেসর জন' উপের উি³িখত "পুেরা পেয়n"-এর মত একই 
আবিশ'ক শত4 াবলী।  এ.েক অবশ'ই সHূণ4র�েপ অনুসরণ করেত হেব।  এর অথ4 হেলা )য �র ১-এ 
উি³িখত অ]ত এক. (িক¢ সম� নয়) উৎেসর জন' সব/েলা কলােম সHূণ4 উUর রেয়েছ এবং 
সম� উUরেক সমথ4নেযাগ' Jমাণও রেয়েছ।  
 

এই JK. ব'বহার করা যায় সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-
এর জন' Jিতি[য়া তথ'ভI Q করার জন'। িGনহাউস গ'াস িনগ4মেনর তী®তা - উৎপাদেনর মূল 
কম4কI শলতার সূচক উUরদাতােদর িজzাসা কের চf ড়া] উৎপাদক কারখানা )থেক িGন হাউস গ'াস 
িনগ4মেনর তী®তা সHেক4 ।  ®'া¥/িল কারখানার উপাU একিEত করেত পাের .এসিসর JেKর উUর 
)দয়ার জন'। িGন হাউস গ'াস িনগ4মন - সাvাই )চইেনর মূল কম4কI শলতা সূচক.   উUরদাতােদর িজzাসা 
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কের )য ফ'াি®ক উৎপাদক কারখানা )Tাপ ১ এবং ২ িGন হাউস গ'াস িনগ4মন সHেক4  িরেপাট4  কেরিছল 
িকনা।  ®'া¥/িল কারখানার উপাU একিEত করেত পাের .এসিসর JেKর উUর )দয়ার জন'।  

  শি+ ও িজএইচিজ - %র ২ 

 

২। শিQর ব5বহােরর জন5 আপনার কারখানা িক Bবসলাইন ি6র কেরেছ? 

যিদ তা হয়, শিNর !সই সব উৎস>েলা !বেছ িনন যার জন. আপনার কারখানা !বসলাইন িGর 
কেরেছ। 

● উৎস  
● এই উৎেসর জন' আপিন িক এক. )বসলাইন ি�র কেরেছন ?  
● )বসলাইন. িক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড)? 
● )বসলাইেনর পিরমাণ িক ? 
● পিরমােপর ইউিনট  
● )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন 
● আপনার )বসলাইন. িকভােব গণনা হেয়িছল ? 
● )বসলাইন.েক যাচাই করা হেয়িছল?  

আপেলাড করার সুপািরশ: র�পেরখা কীভােব গণনা করা হেয়িছল (বাmষnক ব'েয়র )রকড4 /িল আপেলাড 
করার Jেয়াজন )নই, তেব যাচাই করার সমেয় যাচাইকারী �ারা পয4ােলাচনা করার জন' )স/িল উপল¾ 
থাকা Jেয়াজন)।   

  

 এই 7েtর উেwশ. িক? 
উ�িত বা শিQ ব'বহার ¦াস হেয়েছ তা )দখােনার জন', আপনার Vরjর িব¯ু. জানা থাকা Jেয়াজন।  এক. 

)বসলাইন ি�র করা ()যমন এক. বmণnত বছের িনmদno এক. ি�িতমােপর (প'ারািমটােরর) বাmষnক 
কম4কI শলতা) আপনােক চলিত শিQ িবষয়ক কম4কI শলতােক অনুসরণ করা এবং ল�' ি�র করার )�েE 
এক. }o )রফাের� িব¯ু রাখেত স�ম করেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
")বসলাইন" হেলা Vরjর িব¯ু বা )ব�মাক4  যা আপিন ব| বছর ধের বারবার িনেজর সােথ িনেজেক তI লনা 
করার জন' ব'বহার করেত পােরন।  
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এফইএম-এ, )বসলাইন. "চf ড়া]" (অ'াবসলু'ট) হেত পাের (এক. িরেপা.4ং বছেরর সHূণ4 খরচ। )যমন, 
বছর Jিত 150,000 )কডাj'এইচ) অথবা এক. পণ' বা Jেয়াগসং[া] )ম�েকর )�েE "িনয়মমািফক" 
()যমন, উৎপাদেনর ইউিনট িপছI  0.15 )কডাj'এইচ)। Jেয়াগ-সং[া] ওঠাপড়ার িহেসব রাখার জন' 
উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) করার সুপািরশ করা হয় )যেহতI  তা বছেরর-পর-বছর উপােUর আেরা 
ভােলা তI লনা এবং তার ফেল আেরা উপেযাগী, এবং পদে�পেযাগ' িবে�ষণ Jদান করেত পাের। 

)বসলাইন JিতZা করার সময়, িন�িলিখত/িল করার িবষয়. িনিXত করjনঃ 

● শিQ ব'বহােরর উপাU �ায়ী, এবং এক. )বসলাইন িনধ4ারেণর )�েE ব'বহােরর জন' যেথo িকনা 
িনিXত করjন। িহগ্  এফইএম-এ, এক. )বসলাইেন সাধারণত এক. সHূণ4 ক'ােলeার বছেরর 
উপাU থাকা উিচত।  

o rকা: যিদ আপনার কারখানা. /রj�পূণ4 কাঠােমাগত অথবা Jেয়াগগত পিরবত4 েনর মেধ' 
িদেয় িগেয় থােক )যমন পণ' )যাগাড় অথবা পেণ'র Jকাের পিরবত4ন, সাধারণভােব, 
আপনার এক. )বসলাইন JিতZা করা অথবা পুনঃ�াপন করা উিচত )সই পিরবত4ন/িল 
সHূণ4 হেয় যাওয়ার পের। 

● )বসলাইন. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন 
(নম4'ালাইজড )বসলাইন/িলেক পছ¯ করা হয়)  

● উৎেসর উপাU এবং িনয়মমািফক (নম4'ালাইিজং) )ম�ে`র উপাU স"ক িকনা তা যাচাই করjন। 
o পূব4বতী�  িহগ্  এফইএম ৩.০ Jিতপাদন )থেক Jা� শিQ এবং উৎপাদেনর আয়তেনর উপাU, 

)যাগ' ব'িQবগ4 �ারা করা অভ']রীণ এবং বিহরাগত অিডট উপাU Jিতপাদেনর Gহণেযাগ' 
সূE। 

● যথােযাগ' )বসলাইন )ম�ক Jেয়াগ করjন ()যমন, বছর Jিত অ'াবসলু'েটর জন' অথবা )বেছ )নয়া 
নম4'ালাইিজং )ম�ক িদেয় ভাগ করjন Jিত 1,000,000 খe িপছI  1,500,000 )কডাj'এইচ = 1.5 
)কডাj'এইচ/খe) 

o rকা: উৎপাদেনর সােথ সHক4 িবহীন শিQ খরেচর জন',  )যখােন উপযIQ )সখােন 
অন'ান' িনয়মমািফক )ম�ক ব'বহার করা উিচত ()যমন, ক'া�েন Jাক~ িতক গ'ােসর খরচ 
পিরেবিশত খাদ' িপছI  অথবা কমী�  িপছI  িনয়মমািফক করা যায়) 

rকা: যিদ এক. লে�'র )Jি�েত কম4কI শলতােক মূল'ায়ন করার জন' )বসলাইন.েক ব'বহার করা হয়, 
তেব )বসলাইন.েক অপিরবmতnত রাখেত হেব। 
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িহগ্  এফইএম-এ !বসলাইেনর উপাg িরেপাটK  করাঃ 

করেবন: 

✔ িনভI 4 ল থাকাটা িনিXত করার জন' উৎেসর উপাU এবং অপিরমাmজnত িনয়মমািফক (নম4'ালাইিজং) 
)ম�ক উপাU পয4ােলাচনা করা (ইউ.িল. ইনভেয়স, িমটার লগ, উৎপাদেনর পিরমাণ, ইত'ািদ) 
একিEত )মাট পিরমােণর )Jি�েত যা )বসলাইন(/িল) িনধ4ারেণর জন' ব'বyত হেয়িছল। ()যমন, 
মািসক িবদু'ৎ খরেচর )রকড4  দুবার কের খI ঁ.েয় )দখIন িনিXত করার জন' )য )স/েলা বাmষnক খরচ 
যা )বসলাইন গণনা করার জন' ব'বহার করা হেয়িছল, তার পিরমােণর সােথ িমলেছ)।  

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন। )বসলাইেনর উপাU এই বছর.েকই বণ4না কের। 
✔ )বসলাইেনর বছর.েক কীভােব গণনা করা হেয়িছল )স িবষেয় যেথo পিরমােণ খI ঁ.না. Jদান 

করেবন ()যমন, উৎপািদত কাপেড়র Jিত িমটাের িবদু'েতর খরচ িনয়মমািফক হেয়িছল)। 
✔ ")বসলাইন িক যাচাই করা হেয়িছল?" JেKর উUের )কবলমাE হঁ'া )বেছ িনন। পূব4বতী�  এক. িহগ্  

এফইএম ৩.০ যাচাই চলাকালীন )বসলাইন সং[া] উপাU যিদ সHুণ4ভােব যাচাই করা হেয় থােক, 
অথবা )যাগ' ব'িQ �ারা যিদ অভ']রীণ বা বিহরাগত অিডট করােনা হেয় থােক। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা 
হয়িন) 

X )সই )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা )য. অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ()যমন, পুেরা এক 
বছেরর উপাU )নই)।  

X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও উপাU �ারা 
সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
)কােনা কারখানার )বসলাইন যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেবঃ 

● )বসলাইন বছর.র উৎস সং[া] সম� উপাU (ইউ.িল. ইনভেয়স, িমটািরং লগ, উৎপাদেনর 
পিরমাণ) এবং )মাট একিEত উপাU; এবং/অথবা  

● )যখােন পাওয়া যােব )সখােন )বসলাইন উপাU যাচাইেয়র )রকড4  ()যমন, পূব4বতী�  িহগ্  যাচাই, 
উপােUর /ণগত মােনর পয4ােলাচনা, অভ']রীণ অথবা বিহরাগত অিডট, ইত'ািদ) 
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যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o িববরণ / Jণালী যা )দখাে´ )য )বসলাইন.েক কীভােব গণনা করা হেয়িছল 

o নিথপE যা Jমাণ কের )য )বসলাইন )য বছর ি�র করা হেয়িছল )সই বছেরর ব'েয়র )রকেড4 র 

সােথ )বসলাইন িমেল যায়। 

o )বসলাইন উপােUর �বধতা কীভােব )দখা হেয়িছল তা Jদশ4ন করার স�মতা ()যমন, িহগ ৩.০ 

িদেয় যাচাই করা উপাU ব'বহার, অভ']রীণ/বিহরাগত �বধতা Jি[য়ার ব'বহার) 
 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o )ম�েকর ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা। দল.র অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া 

করা উিচত এবং )দখােনা উিচত )য )বসলাইন উপাUেক কীভােব বলবৎ করা হেয়িছল ()যমন, 

িহগ্  ৩.০ িদেয় যাচাই করা উপাU ব'বহার করা হেয়িছল, অভ']রীণ �বধকরণ Jি[য়া, বিহরাগত 

অিডট ব'বহার করা হেয়িছল, ইত'ািদ।) 
 

৩। আপনার কারখানা িক জােন কারখানার Bকান Vি9য়া বা কাযIকলাপ সবেচেয় 
Bবিশ শিQ ব5বহার কের? 

সব4ািধক শিQ ব'বহার হওয়ার কারণ/েলােক িচিiত করার পWিত আপেলাড করjন 

আপনার কারখানায় সেবKা� শিNব.েয়র কারণ>েলা িক? 

এ/েলা উৎপাদেন )যেকােনা কারণই হেত পাের )যমন )মিশন, Jি[য়া, অথবা িবভাগ/েলা  

সুপািরশ করা আপেলাড/েলাঃ ক) Jি[য়াসমূহ, )সবা/েলা, অথবা কায4কলাপ যােত সব4ািধক শিQর 

Jেয়াজন হয় )স/েলার র 'ািsং (শিQব'েয়র পিরমাপ) খ) শিQ সং[া] অিডট যা করােনা হেয়িছল 

অভ']রীণ বা বািহ'ক শিQ ব'ব�াপনা িবেশষzেক িদেয়, তার কিপ (যিদ পাওয়া যায়) 
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আপনার কারখানােত শিQেক সব4ািধক )কান িবষয়/েলা Jভািবত কের তা জানা /রj�পূণ4।  এর ফেল 
আপিন সুেকৗশেল )সই কারণ/েলােত ল�'ি�র করেত পােরন যােত শিQর কায4কািরতা এবং/অথবা িGন 
হাউস গ'াস িনগ4মন উ�ত করা যায়। 

উgের হঁ.া বলুন )কবলমাE যিদ আপনার কােছ সাইেটর )ভতের শিQব'েয়র সেব4া» কারণ/েলার )রকড4  
এবং Jণালীর নিথপE থােক ()যমন, Jি[য়াসমূহ, )মিশন/েলা, ি[য়াকলাপসমূহ, ইত'ািদ)। 
 
 এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা কারখানা. যােত )য সম� )�েE শিQ ব'বহার হয় তার সব/েলার পিরমাণ এবং উৎস 
মূল'ায়ণ করার জন' কারখানা-িভিUক সামিGক িবে�ষণ সHূণ4 করেত পাের ()যমন, Jি[য়া, আেলা, 
এইচিভএিস, বয়লার, ইত'ািদ)।  )ফিসিল.. যােত Jদশ4ন করেত পাের )য শিQর কায4কািরতা সHmকnত 

কম4কােeর জন' সেব4া» পিরমাণ শিQ খরেচর Jেয়াজন হয় এমন ি[য়াকলাপ/িল অথবা Jি[য়াসমূহেক 
তারা )কৗশলগতভােব অGািধকার )দয় অথবা শিQর উৎেসর িবক@ িহেসেব পুনন4বীকরণেযাগ' শিQ )বেছ 

)নয়ার পিরক@না কের, )স.ই এই JেKর উেcশ'।  
 
সংর�ণ Jেচoার পিরণিত Jাি�র জন', এক. কারখানােক অবশ'ই তার 
সীমানার )ভতর তার সব4ািধক শিQ-ব'বহারকারী পিরচালনা বা Jি[য়া/েলােক িচিiত এবং র 'াs করেত 
হেব।   )কান ি[য়াকলাপ/িল অথবা Jি[য়াসমূহ সব4ািধক শিQ ব'য় কের )স সHেক4  যখন এক. 
)ফিসিল.র )বাঝাপড়া �তির হয়, )সই ি[য়াকলাপ/িল অথবা Jি[য়া/িলেক অGািধকার )দয়া এবং ল�' 
িহেসেব ি�র করার মাধ'েম, অথবা শিQর উৎসেক পুনন4বীকরণেযাগ' শিQ �ারা Jিত�াপন করার মাধ'েম 
কারখানা. সুেকৗশেল শিQ ব'য় কিমেয় আনেত পাের। শিQর ব'বহার কায4করীভােব ব'ব�াপনা করার 
আেগ )ফিসিল.র অবশ'ই ব'বহার পিরমাপ করেত স�ম হওয়া উিচত। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িনেজর যTপািতর তািলকা, স�ি±ত শিQ ব'বহােরর িনয়মাবলী, শিQর উৎসসমূহ সহ ()যমন Ïালানী 
)তল, Jাক~ িতক গ'াস, িবদু'ৎ, ইত'ািদ) উৎপাদেনর Jি[য়া )বাঝার মাধ'েম এক. কারখানা তার সব4ািধক 
শিQ-ব'বহারকারী Jি[য়া এবং ি[য়াকলাপ/েলােক মূল'ায়ণ করেত পাের। িনেচ সাধারণ ি[য়াকলাপ বা 
Jি[য়া/েলা রেয়েছ যা শিQ ব'বহারেক Jভািবত কেরঃ 

● বয়লার এবং )জনােরটর  
● সংকI িচত বায়I  ব'ব�া  
● )মাটর  
● পুরেনা বা অকায4করী যTপািত  
● যTপািতর অব�ান  

এখােন Vরj করার িকছI  পWিতঃ  
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● )মিশেনর এক. তািলকা �তিরর মাধ'েম �তT )মিশন/েলা যা শিQ ব'বহার কের )স/েলােক িচিiত 
করা  

● যTপািতর শিQ ব'বহােরর )র.ংেক িবে�ষণ কের পিরচালনার )মাট ঘwা �ারা /ণ করা শিQর 
ব'বহার অনুমান করার জন'  

● ব| সময় ধের শিQর ব'বহারেক ¡'াক করার জন' �বদু'িতন যT ইন্ qল করা ()যমন, উপােUর 
লগার, উপােUর )রকড4 ার, অথবা সাব-িমটার)  

● শিQ সং[া] এক. মূল'ায়েণর জন' একজন সা.4ফােয়ড )পশাদারী শিQ Jেকৗশলীেক (এনাmজn 
ইি�িনয়ার) ভাড়া করা 

● Jিত উৎপাদন Jি[য়া/ )মিশেনর ধরন িপছI  শিQর ব'বহারেক একিEত করা এবং সেব4া» )থেক 
সব4িন� ব'বহাের )স/েলােক বাছাই করা 

আপনার সেব4া» শিQ-ব'বহারকারী কম4কা¥ বা Jি[য়া/েলােক িচিiত করা Vরj করার জন' )যেকােনা 
িবক@ যা উপের উি³িখত রেয়েছ )স/েলা Gহণেযাগ'। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

(অ]ত এক. সHূণ4 এবং হালনাগাদ নিথ Jদান করjন )যমন): 

o কারখানায় শিQর উপর Jভাব িব�ার কের এমন িকছI র )রকড4  ()যমন )মিশেনর তািলকা এবং 
শিQর )র.ং/ ব'বহার)  

o একজন )যাগ' এনাmজn অিডটরেক (অভ']রীণ বা বািহ'ক) িদেয় করােনা সাPিতক এনাmজn 
অিডট 

o ব'বহােরর )রকড4  যথাযথভােব িবে�ষণ করােনা, এবং পিরচালনা বা Jি[য়া/েলা সেব4া» )থেক 
সব4িন�েত ){ণীিবভাগ করােনা  

o পুরেনা যTপািত/েলােক নতI ন শিQ-কায4করী যTপািত �ারা Jিত�াপন করােনার জন' 
িবিনেয়ােগর পিরক@না  

 
● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 

o যTপািতর )র.ং-এর জন' শিQেক )বাঝা  
o Jাসি�ক কমী� েদর এক. সাধারণ )বাঝাপড়া থােক )য কীভােব তারা, এবং তােদর কারখানার 

কম4কাeসমূহ এবং ি[য়াকলাপ/েলা, শিQর ব'বহারেক এবং িGনহাউস গ'াস িনগ4মনেক 

Jভািবত করেত পাের 
  

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
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o কারখানায় ব'বyত যTপািত  

o একটা সময়কাল ধের শিQর ব'বহারেক অনুসরণ করার জন' উপােUর লগােরর উপি�িত  

o শিQর অন'ান' উৎস যা শিQর )রকেড4 র তািলকায় অনুপি�ত  
 

 

৪। আপনার কারখানা িক শিQর ব5বহার উsত করার জন5 লF5 িনধIারণ কেরেছ? 
যিদ তা হয়, শিQর Bসইসব উৎসRেলা িনবIাচন করSন BযRেলার জন5 আপনার 
কারখানা শিQর ব5বহার wাস করার লF5 ি6র কেরেছ। 

● উৎস  
● এই উৎেসর জন' আপিন িক এক. ল�' ি�র কেরেছন? 
● এই উৎস )থেক শিQ ব'বহার পিরবত4 েনর জন' আপনার ল�' িক? (�াস করার !কােনা 

লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার, এবং ব� ি6র লেM.র জন. এক& ইিতবাচক 
শতকরা হার 7েবশ করান।) 

● পিরমােপর ইউিনট  
● লে�'র বছর. িলখIন  
● এ. িক এক. িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) নািক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) ল�'? 
● এই ল�' পূরেণর জন' পিরকি@ত পWিতর িববরণ িদন (কীভােব আপিন এই ল�' অজ4 ন 

করেবন) 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িবিভ� শিQর উৎেসর জন' একিEত ল�' 

  

আপিন যিদ )সইসব শিQর উৎেসর জন' ল�' ি�র কেরন )য/েলা আপনার )মাট শিQর ব'বহােরর 80% 
বা তেতািধক পূরণ কের তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন।  

আপিন যিদ )সইসব শিQর উৎেসর জন' ল�' ি�র কেরন )য/েলা আপনার )মাট শিQর ব'বহােরর 50-
79% পূরণ কের তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। এ. আপনার জন' পুরTার আপনার সবেচেয় 
/রj�পূণ4 শিQ ব'বহােরর  উৎস/েলার উ�িত িবধান করার ল�' ি�র করার জন' যা Jক~ তপে� পিরেবেশর 
উপর স-ুJভাবেক বািড়েয় তI লেব।  

দয়া কের লM. করEনঃ )কান উৎস/েলােক আপিন উ�িতিবধান করার ল�'-সংবিলত বেল িরেপাট4  কেরন 
তার উপর িভিU কের সHূণ4 বা আংিশক পেয়w �য়ংি[য়ভােবই গণনা হেয় যায়। 
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িনি�তভােব �াসজনক লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন 5% �াস করার জন. -5), 
এবং এক& ব� ি6মূলক লেM.র জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহারিবিধেত 5% ব� ি6র জন. 5)  
7েবশ করান।  যিদ আপিন আপনার শিNর এক& উৎস !থেক অন.&েত যান (!যমন, !সৗর িপিভ 
িদেয় িবদু.তেক 7িতGাপন করা), দয়া কের !সৗর িপিভর জন. এক& ইিতবাচক লM. িGর করEন এ& 
িনেদK শ করার জন. !য আপিন !সৗর িপিভ !থেক উৎপািদত শিN অিধক পিরমােণ ব.বহার কেরন এবং 
িবদু.েতর জন. এক& !নিতবাচক লM. িGর করEন এ& িনেদK শ করার জন. !য এই উৎস !থেক আপিন 
কম ব.বহার কেরন। 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানায় শিQর ব'বহার ¦ােসর জন' অ]ত এক. ল�' JিতZা করা। 

�ায়ী�বাদী (সাস্ েটইেনব্ ল) সং�া/েলা পিরেবেশর উপর তােদর �িতকর Jভাব কমােনার জন' অনবরত 
কাজ কের। এখন যখন আপিন জােনন )য আপনার কারখানা কতটা শিQ ব'বহার কের (আপনার 
")বসলাইন"), এবং আপনার শিQ ব'বহােরর সেব4া» বধ4ক/েলা, আপিন আপনার শিQর ব'বহার 
কমােনার জন' ল�' ি�র করেত �তির।  

ল�' দীঘ4েময়াদী বা �@েময়াদী হেত পাের (�@েময়াদী = ৩ বছেরর কম, দীঘ4েময়াদী = ৩ বছেরর )বিশ)। 
একবার ি�র হেয় )গেল, সাফল' পাওয়ার পেথ থাকার )�েE Jেয়াজনীয় পিরবত4ন/েলােক িনিXত করার 
জন' অ]ত �Eমািসক হাের একবার উ�িতিবধােনর িবষয়.েক পয4ােলাচনা করেত হেব। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. লে�'র )�েE )বসলাইেনর )Jি�েত এক. িনmদno তািরেখর মেধ' যেথo পিরমােণ উ�িত করার জন' 
চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) বা (নম4'ালাইজড) িনয়মমািফক )ম�ক ব'বহার করা যায়। িহগ্  এফইএম-এর জন', ¦াস-

সং[া] ল�'েক বাmষnক আয়তেনর ইউিনেটর সােথ (সাইেটর তথ' িবভােগ )বেছ )নয়া হয়ঃ বাmষnক আয়তেনর 
ইউিনট) অথবা অন'ান' উপযIQ Jেয়াগ-সং[া] )ম�েকর সােথ িনয়মমািফক করা )যেত পাের। িনয়মমািফক 

(নম4'ালাইজড) এক. ল�' )কবলমাE ব'বসায় পিরবত4 েনর ফলাফল )যমন উৎপাদন ¦াস না হেয় )থেক, 
উ�িত Jক~ তপে� ঘটেল আপনােক তা Jদশ4ন কের। িনয়মমািফক লে�'র এক. উদাহরণ হেলা এক 

িকেলাGাম িব[য়েযাগ' পেণ'র উৎপাদেনর জন' ()কডাj'এইচ/)কিজ) ব'বyত শিQর )কডাj'এইচ। 

এফইএম-এর )�েE আবশ'ক হেলা এই JেKর উUের হঁ.া বলার জন' আনুZািনক ল�' ি�র করা। 
আনুZািনক উ�িতিবধােনর ল�' ি�র করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করা িনিXত করেবনঃ 

● শিQর পিরমাণ কতটা কমােনা যায় )স. গণনা করার জন' উ�িতিবধােনর সুেযাগ/েলা এবং 
পদে�েপর আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ল�' ি�র করjন ()যমন সর�াম পালটােনা অথবা 
আপেGড করা)। 
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o উদাহরণ �র�পঃ এক. ল�' ি�র করা এক. বয়লার Jিত�াপেনর মূল'ায়েনর িভিUেত যা 
)থেক খe Jিত বাmষnক শিQ খরেচ ১০% ¦াস Jত'ািশত )য. বয়লার িনম4াতার িববরণ 
এবং Jত'ািশত Jেয়াগমূলক চােপর এক. আনুZািনক পয4ােলাচনার িভিUেত গণনা করা 
হেয়িছল। 

● লে�'র Jক~ ত পিরমাণ িনেদ4 শ করjন, যা শতকরা হার িহসােব Jকাশ করা হেব ()যমন, খe Jিত 
িনয়মমািফক িবদু'েতর খরচ ¦াস করা হেব ৫% পয4])। এ. অবশ.ই উপের )যভােব বলা হেয়েছ 
)সরকম আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত হেব। 

● ল�' উৎপাদন অথবা কায4সHাদনা-সং[া] )ম�েকর )�েE ল�' চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন। 

● লে�'র Vরjর তািরখ. িনেদ4 শ করjন ()যমন, ")বসলাইন")। 
● ল�'েশেষর তািরখ. িনেদ4 শ করjন, যার অথ4 হেলা আবশ'ক উ�িতিবধান সHূণ4 হওয়ার উেcিশত 

তািরখ। 
● উপযIQ পিরমাপক ইউিনট. িনেদ4 শ করjন। 
● ল�' পয4ােলাচনা করার Jি[য়া JিতZা করjন। িনেদ4 িশত লে�' )পÉ ²ছােনার জন' গৃহীত 

পদে�প/েলা এবং তার অGগিতর মূল'ায়ন এই পয4ােলাচনােত অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। �Eমািসক 
পয4ােলাচনার জন' J�াবনা )দয়া হে´। 

● সাইেটর শিQর ব'বহার ¦ােসর )�েE ল�'. )যন Jাসি�ক হয় তা িনিXত করjন ()যমন 
কারখানােত সবেচেয় /রj�পূণ4 শিQ ব'বহােরর )�েE মেনািনেবশ করা) 

িহগ্  এফইএম-এ লM. িরেপাটK  করাঃ 

করেবন: 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ল�' 
পয4ােলাচনা করেবন।   

✔ ল�'ি�র করা ¦াস বা উ�িতেক শতকরা হার িহেসেব Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র জন. 
এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন 5% �াস করার জন. -5), , এবং এক& ব� ি6মূলক 
লেM.র জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহারিবিধেত 5% ব� ি6র জন. 5)  7েবশ 
করােনার িবষয়& িনি�ত করেবন। 

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' )য মাপকা"/েলা পিরক@না করা হেয়েছ তার িববরণ িদনঃ"-এর 
জায়গােত পয4া� িবশেদ িলখেবন )য ল�' কীভােব পূরণ করা হেব ()যমন, নম4'ালাইজড 

করেবন নাঃ 
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X িনভI 4 ল নয় এমন ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা। ()যমন, ¦ােসর এক. ল�'মাEা যা 

িবক@/িলর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর উপর িনভ4 রশীল নয় )যমন িবব~ ত ল�'মাEা পূরেণর 
জন' সর�াম/েলােক আপেGড করা অথবা ল�'মাEা পূরেণর জন' পদে�প িনেদ4 শ করা হয়িন।) 

X আনুমািনক ল�'মাEা সHেক4  িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও 
উপাU �ারা সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
এক. কারখানার ল�'/েলােক যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেবঃ 

● পিরেপাষক সম� Jমাণ ()যমন গণনাসমূহ, শিQ ব'বহার সং[া] উপাU এবং )বসলাইন/িল, 
নতI ন/J�ািবত সর�ােমর িববরণ, ইত'ািদ) যােত ল�'মাEা )য উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. 
আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র হেয়েছ তা যাচাই করা যায়।  

● মূল'ায়ন হওয়া ল�'মাEা এবং সুেযাগসমূহ কারখানার শিQর ব'বহােরর সােথ Jাসি�ক থাকা 
িনিXত করার জন' কারখানার শিQর উৎেসর সােথ সHmকnত ি[য়াকম4 এবং ব'বহার। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  
• আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o পিরেপাষক নিথপE যা Jদশ4ন কের )য ল�'মাEা/িল িনধ4ািরত হেয়েছ ¦াস / 
উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ()যমন, গণনা, 
শিQর ব'বহার/িজএইচিজ উপাU এবং )বসলাইনসমূহ, নতI ন/ J�ািবত সর�ােমর িববরণ, 
ইত'ািদ) 

o কীভােব ল�'মাEা(/িল) গণনা করা হয় তা )দখােনার জন' পিরেপাষক Jণালী এবং গণনা 
o ল�'মাEা অজ4 ন করার জন' মাপকা"/পদে�েপর তািলকা 
o ল�'মাEা সHেক4  সংি�o কমী� েদর জানােনা হেয়িছল এবং কারখানার /রj�পূণ4 শিQর 

ব'বহারিবিধ/েলার সােথ সংযIQ হেয়িছল যা JK ১-এ িচিiত হেয়েছ। 
▪ সংেযােগর পWিত/েলার অ]ভI 4Q হেত পােরঃ সভা, বI েল.ন )বােড4 র )পাq, 

িনউজেলটার ছাপা, অন' )কােনা িলিখত ভােব )সইসব কমী� েদর সােথ সংেযাগ 
�াপন করা যারা কারখানায় শিQ ব'বহারজিনত কম4কাে¥র সােথ যIQ। 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা । দল.েক অবশ'ই }oভােব 

ব'াখ'া করেত এবং Jদশ4ন করেত হেব ল�'মাEা কীভােব িনধ4ারণ করা হেয়িছল ()যমন, 
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উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর মূল'ায়ন )থেক গণনায় Jা� ¦ােসর সংখ'া) এবং কীভােব 
ল�'মাEা.েক পয4েব�েণ রাখা এবং পয4ােলাচনা করা হেয়িছল। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব শিQ সংর�ণ করা Jচার কেরন বা উৎসাহ )দন। 
o কত~ 4প� অনবরত উ�িতর জন' কাজ করেছন এবং বাmষnক িভিUেত সাইেট শিQ কমােনার 

ল�'/েলােক পয4ােলাচনা করেছন। 
o শিQ খরচ এবং িGনহাউস গ'াস িনগ4মন সHmকnত উপাU Jাসি�ক অভ']রীণ 

এবং/অথবা বিহরাগত )qকেহা¤ারেদর কােছ উপল¾ করা হয় যােত ল�' পূরেণর জন' 
দায়বWতা বজায় থােক। 

আংিশক পেয়n>েলা  

● "হঁ'া" উUেরর মেতাই একই আবশ'কতা িক¢ VধIমাE উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎস) যা 
একেE ৭৯% অথবা তারও কম শিQ ব'বহার কের (এই উপাU খI ঁেজ পাওয়া )গেছ JK ১-এর 
অবদােনর গণনায়) 

এই 7েtর জন. পেয়n কীভােব !দয়া হেব তার উদাহরণঃ 

যিদ )কােনা কারখানার শিQর উৎস/েলা এবং ব'বহার িন�িলিখত হেতাঃ 

● শিQর ৮০% [য় করা িবদু'ৎ )থেক আেস; 
● ৫% আেস ব'াক-আপ )জনােরটর/েলার জন' িডেজল Ïালািন )থেক; এবং 
● ৫% আেস ক'া�েন ব'বyত এলিপিজ )থেক 

পুেরা পেয়n )পেত )গেল, )ফিসিল.র ল�'মাEা থাকেত হেব )য/েলা হেব (নূ'নতম) [য় করা িবদু'ৎ 
সং[া] )যেহতI  এই উৎস. )ফিসিল.র )মাট শিQর ব'বহােরর 80% পূরণ কের। 
 
যিদ )কবলমাE িডেজল Ïালািন এবং/অথবা এলিপিজ-এর জন' ল�' ি�র করা হেতা, তাহেলও 
)ফিসিল.. ল�' ি�র-সং[া] মূল JেKর উUের হঁ'া িনব4াচন করেত পাের, তেব )কােনা পেয়n !দয়া হেব 
না )যেহতI  এই উৎস/েলা )ফিসিল.র )মাট শিQ ব'বহােরর 50%-এরও কম  পূরণ কের। 
 
rকা ল�' করেবন )য ল�'ি�র করা অথবা Jক~ ত শিQ ¦ােসর পিরমাণ/িল ()যমন, )কডাj'এইচ-এ) 
পুরT~ ত পেয়w/িলেক িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় না।  
 
এর ল�' হেলা কারখানা/েলােক পুরT~ ত করা শিQ ব'বহােরর সবেচেয় /রj�পূণ4 উৎস/েলােক এবং সাইেট 
িজএইচিজ িনগ4মনেক ¦াস করা যা সব4ািধক পিরমােণ পিরেবশগত �িত কিমেয় আনেব। 
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(নতP ন) আপনার কারখানা িক তার সামিKক িজএইচিজ িনগIমন wাস করার লF5 
িনধIারণ কেরেছ?  

● িভিUর বছর. িলখIন 
● আপনার )ফিসিল.র সামিGক িজএইচিজ িনগ4মন ¦াস করার জন' আপনার ল�' কী? 

((�ােসর লM.মাWার জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার 7েবশ করান।) 
● পিরমােপর ইউিনট  
● লে�'র বছর. িলখIন  
● এ. িক এক. িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) নািক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) ল�'? 
● এই ল�' পূরেণর জন' পিরকি@ত পWিতর িববরণ িদন (কীভােব আপিন এই ল�' অজ4 ন 

করেবন) 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িজএইচিজ িনগ4মন ¦াস করেব এমন িবিভ� ি[য়াকলােপর একিEত 
ল�'সমূহ  

 

এই 7t&েত 2020 িহগ এফইএম এবং 2021 িহগ এফইএম উভয় িরেপা&Kং বছেরই !�ার !দয়া হয়িন। 
ভিবষ'ৎ িরেপা.4ং বছর/িলেত )Tার Jেযাজ' হেত পাের।  

�ােসর এক&লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন, 5% �াসমাWার জন. -5) 7েবশ 
করােনা িনি�ত করEন।  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
�ায়ী�বাদী (সাস্ েটইেনব্ ল) সং�া/েলা পিরেবেশর উপর তােদর �িতকর Jভাব কমােনার জন' অনবরত 
কাজ কের। এখন যখন আপিন জােনন আপনার কারখানা কতটা িজএইচিজ িনগ4মন কের (আপনার 

")বসলাইন"), এবং শিQ সং[া] ১ ন�র JেK শিQ ব'বহােরর )�েE আপনার সব4-ব~ হৎ চািলকা/েলা, 
তাহেল আপনার সামিGক িজএইচিজ িনগ4মন কমােনার জন' ল�' ি�র করেত আপিন J�ত। 

ল�' দীঘ4েময়াদী বা �@েময়াদী হেত পাের (�@েময়াদী = ৩ বছেরর কম, দীঘ4েময়াদী = ৩ বছেরর )বিশ)। 
একবার ি�র হেয় )গেল, সাফল' পাওয়ার পেথ থাকার )�েE Jেয়াজনীয় পিরবত4ন/েলােক িনিXত করার 
জন' অ]ত �Eমািসক হাের একবার উ�িতিবধােনর িবষয়.েক পয4ােলাচনা করেত হেব। 
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7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. লে�'র )�েE )বসলাইেনর )Jি�েত এক. িনmদno তািরেখর মেধ' যেথo পিরমােণ উ�িত করার জন' 
চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) বা (নম4'ালাইজড) িনয়মমািফক )ম�ক ব'বহার করা যায়। িহগ্  এফইএম-এর জন', ¦াস-

সং[া] ল�'েক বাmষnক আয়তেনর ইউিনেটর সােথ (সাইেটর তথ' িবভােগ )বেছ )নয়া হয়ঃ বাmষnক আয়তেনর 
ইউিনট) অথবা অন'ান' উপযIQ Jেয়াগ-সং[া] )ম�েকর সােথ িনয়মমািফক করা )যেত পাের। িনয়মমািফক 

(নম4'ালাইজড) এক. ল�' )কবলমাE ব'বসায় পিরবত4 েনর ফলাফল )যমন উৎপাদন ¦াস না হেয় )থেক, 

উ�িত Jক~ তপে� ঘটেল আপনােক তা Jদশ4ন কের। িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) লে�'র এক. উদাহরণ 

হেলা এক িকেলাGাম িব[য়েযাগ' পণ' উৎপাদেনর সময় kgCO2e িনগ4মন (kgCO2e/ইউিনট). 

এই JেKর উUের হঁ.া )লখার জন' আনুZািনক ল�' ি�র করা এফইএম-এর )�েE আবশ'ক। আনুZািনক 
উ�িতিবধােনর ল�' ি�র করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করা িনিXত করেবনঃ 

● উ�িতর সুেযাগসমূহ এবং পদে�েপর আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ল�'েক িনভ4 রশীল করা 
()যমন আেরা পির¶ার Ïালািনেত পিরবত4ন)। 

o উদাহরণ �র�পঃ এক. বয়লার Jিত�াপেনর মূল'ায়েনর িভিUেত এক. ল�' ি�র করা যা 
)থেক বাmষnক িজএইচিজ িনগ4মেন ১০% ¦াস Jত'ািশত )য. বয়লার িনম4াতার িববরণ এবং 
Jত'ািশত Jেয়াগমূলক চােপর এক. আনুZািনক পয4ােলাচনার িভিUেত গণনা করা 
হেয়িছল। 

● স"ক ল�'মাEার পিরমাণ িনেদ4 শ করা, যা শতকরা হাের Jকািশত ()যমন, ৪% হাের িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড) িজএইচিজ িনগ4মন ¦াস করা (kgCO2e/ইউিনট)। এ. অবশ.ই উপের )যভােব বলা 
হেয়েছ )সরকম আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত হেব। 

● ল�' উৎপাদন অথবা কায4সHাদনা-সং[া] )ম�েকর )�েE ল�' চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন। 

● লে�'র Vরjর তািরখ. িনেদ4 শ করjন ()যমন, ")বসলাইন")। 
● ল�'েশেষর তািরখ. িনেদ4 শ করjন, যার অথ4 হেলা আবশ'ক উ�িতিবধান সHূণ4 হওয়ার উেcিশত 

তািরখ। 
● উপযIQ পিরমাপক ইউিনট. িনেদ4 শ করjন। 
● ল�' পয4ােলাচনা করার Jি[য়া JিতZা করjন। িনেদ4 িশত লে�' )পÉ ²ছােনার জন' গৃহীত 

পদে�প/েলা এবং তার অGগিতর মূল'ায়ন এই পয4ােলাচনােত অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। �Eমািসক 
পয4ােলাচনার জন' J�াবনা )দয়া হে´। 

● সাইেটর সামিGক িজএইচিজ িনগ4মন ¦ােসর )�েE ল�'.র Jাসি�কতা িনিXত করা ()যমন, 
সাইেটর সব4ািধক িজএইচিজ িনগ4মন )�E/িলেত অিভিনেবশ করা) 
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িহগ্  এফইএম-এ লM. িরেপাটK  করাঃ 

করেবন: 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ল�' 
পয4ােলাচনা করেবন।   

✔ ল�'ি�র করা ¦াস বা উ�িতেক শতকরা হার িহেসেব Jেবশ করান। �ােসর এক& লেM.র জন. 
এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন, 5% �াসমাWার জন. -5)  7েবশ করােনা িনি�ত 
করEন। 

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় পয4া� িবশেদ জানান 
)য ল�' কীভােব পূরণ করা হেব ()যমন, Jাক~ িতক গ'াস-চািলত বয়লাের পিরবত4 েনর মাধ'েম 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) িজএইচিজ িনগ4মন ৪% ¦াস (kgCO2e/ইউিনট)। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা। ()যমন, ¦ােসর এক. ল�'মাEা যা 

িবক@/িলর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর উপর িনভ4 রশীল নয় )যমন িবব~ ত ল�'মাEা পূরেণর 
জন' যTপািতর আপেGড/Ïালািনর উৎস পিরবত4ন অথবা ল�'মাEা পূরেণর জন' পদে�প 
িনেদ4 শ করা হয়িন।) 

X আনুমািনক ল�'মাEা সHেক4  িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও 
উপাU �ারা সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
এক. কারখানার িজএইচিজ িনগ4মন ¦ােসর ল�'/েলােক যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ'ই 
পয4ােলাচনা করেত হেবঃ 

● পিরেপাষক সম� Jমাণ ()যমন গণনাসমূহ,  িজএইচিজর বণ4নামূলক তািলকা এবং )বসলাইন/িল, 
নতI ন/J�ািবত যTপািতর িববরণ, ইত'ািদ) যােত ল�'মাEা )য উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. 
আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র হেয়েছ তা যাচাই করা যায়।  

● মূল'ায়ন হওয়া ল�'মাEা এবং সুেযাগসমূহ কারখানার িজএইচিজ িনগ4মেনর সােথ Jাসি�ক থাকা 
িনিXত করার জন' কারখানার ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত িজএইচিজ িনগ4মন। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
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হঁ.া 
• আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o পিরেপাষক নিথপE যা Jদশ4ন কের )য ল�'মাEা/িল িনধ4ািরত হেয়েছ ¦াস / 
উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ()যমন, গণনা, 
শিQর ব'বহার/িজএইচিজ উপাU এবং )বসলাইনসমূহ, নতI ন/ J�ািবত সর�ােমর িববরণ, 
ইত'ািদ) 

o কীভােব ল�'মাEা(/িল) গণনা করা হয় তা )দখােনার জন' পিরেপাষক Jণালী এবং গণনা 
o ল�'মাEা অজ4 ন করার জন' মাপকা"/পদে�েপর তািলকা 

 
● িজsাসাবােদর জন. 7t: 

o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা । দল.েক অবশ'ই }oভােব 
ব'াখ'া করেত এবং Jদশ4ন করেত হেব ল�'মাEা কীভােব িনধ4ারণ করা হেয়িছল ()যমন, 
উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর মূল'ায়ন )থেক গণনায় Jা� ¦ােসর সংখ'া) এবং কীভােব 
ল�'মাEা.েক পয4েব�েণ রাখা এবং পয4ােলাচনা করা হেয়িছল। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব িজএইচিজ িনগ4মন ¦াস করার িবষয়. Jচার কেরন বা সমথ4ন কেরন 
o কত~ 4প� িনর]র উ�িতিবধান পিরচালনা করেছন এবং বাmষnক িভিUেত িনগ4মেনর 

ল�'মাEা/েলােক পয4ােলাচনা করেছন। 
o িGনহাউস গ'াস িনগ4মন সHmকnত উপাU Jাসি�ক অভ']রীণ এবং/অথবা বিহরাগত 

)qকেহা¤ারেদর কােছ উপল¾ করা হয় যােত ল�' অজ4 েনর জন' দায়বWতা বজায় থােক।  

 

৫। আপনার কারখানার িক শিQ ব5বহার এবং/অথবা িজএইচিজ 
িনগIমেনর   উsিতিবধান বা_বায়েনর জন5 Bকােনা পিরকxনা রেয়েছ ?   

পিরক@না.র এক. কিপ আপেলাড করjন  

  

শিQ ব'বহার কমােনা বা পুনন4বীকরণেযাগ' উৎস �ারা বত4মান শিQর উৎস/েলা Jিত�াপন কের 

িজএইচিজ  িনগ4মন উ�ত করার মাধ'েম উ�িতিবধান করা স¸ব হেত পাের। 

হঁ.া িলখOন যিদ আপনার বা�বায়ন সং[া] এমন )কােনা পিরক@না থােক যা )দখায় )য আপিন আপনার 
¦াস-সং[া] ল�' অজ4 েনর জন' পদে�প িনে´ন। 

যিদ আপনার পিরক@না থােক িক¢ করণীয় সব কাজ আপিন না Vরj কের থােকন তাহেল উgের আংিশক 
হঁ.া িলখOন। 
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বা�বায়ন পিরক@নার নমুনা এখােন আপিন ডাউনেলাড করেত পােরন 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
JK 3-এ সেব4া» শিQ ব'য়কারী Jি[য়া.েক সনাQ কের শিQ ব'য় এবং/অথবা িজএইচিজ িনগ4মন 

কমােনােক Jাধান' )দয়ার জন' আপনার )ফিসিল.েক িদেয় এক. কম4-পিরক@না �তির করােনাই উেcশ'। 

পWিতগতভােব শিQ ব'বহােরর ব'ব�াপনা করার জন' ল�'-ি�র করা এক. /রj�পূণ4 পদে�প, িক¢ 
আপনার সাইটেক অবশ'ই ¦ােসর জন' পদে�প Gহণ করেত হেব। বা�বায়েনর জন' এক. পিরক@না 
আপনার ল�'ি�র করা ¦াস অজ4 েনর জন' আপিন )য পদে�প/েলা Gহণ করেছন তােদর )দখায়।  িকছI  
কারখানার িনmদno ল�' ছাড়াই বা�বায়ন পিরক@না থাকেত পাের।  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

এই JK. িচিiত কের )য }o পদে�প সহ কারখানা. কীভােব িনেজর ল�'েক সহায়তা )দয়।  পিরকি@ত 

শিQ ¦াস Jক@ অথবা কারখানােত )যমন ঘটেছ )সইসব ব'বসািয়ক Jি[য়া/েলােক নিথবW করার এ. 
এক. সুেযাগ।  
 
কম4-পদে�েপর মেধ' অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ  

1. )যাগ' ব'িQবগ4 বা ত~ তীয়-প�ীয় শিQ মূল'ায়ণকারীেদর �ারা অভ']রীণ মূল'ায়ণ করােনার মাধ'েম 
শিQ-স�য় করার সুেযাগ/েলােক িচিiত করা 

2. শিQ স�েয়র িবক@/েলা মূল'ায়ণ করা এবং িবিনেয়ােগর )থেক িক )ফরত পাওয়া যােব গণনা করা  
3. )বেছ )নয়া সমাধােনর জন' অথ4/বােজট-এর অনুেমাদন )দয়া  
4. সমাধান বা�বায়ন করা এবং ¦াস কমােনা   
5. অGগিত পয4েব�ণ করার জন' কায4-পদে�েপর িনয়িমত পয4ােলাচনা করােনা 

এক. বা�বায়ন পিরক@না কীভােব করা যায়?  
J�ািবত সমাধান বা�বায়েনর জন', উ�িতিবধােনর সুেযাগেক সুিনিXত করার জন' ব'ব�াপকেদর 
একিনZতা এবং কমী� েদর সেচতনতা এবং অংশGহণেক    িচিiত করা, সমাধান J�াব করা, এবং যিদ 
Jেয়াজন হয়, আসল বা ব'েয়র জন' িনধ4ািরত ডলার ব'বহার কের পিরবত4ন করা।  সমাধান কায4করী করার 

অিভমুখী ব| স¸াব' পেথর মেধ' Jায়শই অ]ভI 4Q থােক ত~ তীয় প�ীয় পরামশ4, িলিখত নিথপE এবং 
JযI িQগত গেবষণা, িডজাইেনর ফাম4, এবং Jথম ধােপর পরী�ািনরী�া।  Vরj )থেকই এক. সংগ"ত এবং 

সুসমি¹ত উ�িত-সং[া] পদে�প যােত )নয়া যায় তা সুিনিXত করার জন' ল�' অজ4 েনর সােথ সHmকnত 

সম� কম4কাe এক. বা�বায়ন পিরক@নার অংশ হওয়া উিচত। 
 
 শিQ পুনরjWার কীভােব িরেপাট4  করেবন?  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 82 

শিQ পুনরjWার (অথবা বজ4 ' তাপ পুনব4'বহার) হেলা এক. অভ'াস বা পদে�প যা আপনার একবার ব'বহার 

কের )ফলা শিQর চািহদােক ¦াস কের।  যিদ আপিন শিQ পুনরjWােরর িবষয়. অভ'াস কেরন, তাহেল 

আপনার কায4কারীতার  Jয়াস যােত )বাঝা যায় তা সুিনিXত করার জন' দয়া কের )স.েক আপনার 
বা�বায়ন পিরক@নােত তািলকাভf Q করjন।  
 
িজএইচিজ িনগ4মন কীভােব ¦াস করা যায় ?  
শিQর কায4কািরতা সং[া] পদে�প িরেপাট4  করা ছাড়াও, িজএইচিজ ¦ােস অবদান রােখ )য পদে�প/েলা 
আপিন )স/েলা সHেক4 ও িরেপাট4  করেত পােরন। উদাহরণ �র�প, আপনার কারখানা যিদ িন� কাব4ন 

মাEার শিQ-উৎস ব'বহার করেত Vরj কের থােক অথবা শিQ ব'বহার কমােনার পাশাপািশ 
িজএইচিজ  িনগ4মেনর জন' অন'ান' পদে�পও িনেয় থােক, আপিন )স/েলাও আপনার পদে�প-

পিরক@নায় িরেপাট4  করেত পােরন।  
 
 
আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  

● ি§ন বাই িডজাইেনর দশ. সেব4াUম অভ'াস: https://apparelimpact.org/case_study/best-
practices/ 

● বা�বায়ন পিরক@নার )টমেvট: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/  
 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o শিQ ব'বহার ¦ােসর তািলকা যার অ]ভI 4Q হেলা সুিনmদno Jক@, ¦ােসর ল�', তািরখ, এবং 
Jগিত যা )মাট শিQ ব'বহােরর ৮০% বা তারও )বিশ এবং/অথবা  

o একজন )যাগ' এনাmজn অিডটর (অভ']রীণ বা বিহরাগত) �ারা এনাmজn অিডট বা মূল'ায়ণ 

করােনা যা শিQর ব'বহার ¦ােসর সুেযাগ এবং বা�বায়েনর তািরখ/েলােক   িচিiত কের। 

একজন )যাগ' এনাmজn এিডটর এনাmজn অিডেটর সােথ সHmকnত ISO 50002:2014 মানদe 

�ারা Jিশি�ত/ অিভzতাল¾ হেবন। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o কত~ 4প� )য সম� Jক@ বা�বািয়ত হে´ )স/েলা সHূণ4 হওয়ার )qটাস, এবং তােদর সােথ 

সHmকnত লাভ সহ পিরক@না.েক }oতর কের তI লেত পােরন। 
 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 

o পিরক@নােত িচিiত Jক@/েলা সHূণ4 হেয় )গেছ বা কাজ চলেছ  
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আংিশক হঁ.া  

• "হঁ'া" উUেরর মেতাই একই আবশ'কতা িক¢ উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎেসর জন') 
)য/িলর সমG শিQ ব'বহার ৫০-৭৯% 
 
 

৬। গত ক5ােলaার বছের এর Bবসলাইেনর তP লনায় আপনার কারখানােত শিQর 
ব5বহার িক উsত হেয়েছ? যিদ তা হয়, শিQর Bসই সম_ উৎসRেলােক Bবেছ িনন 
BযRেলােত উsিত হেয়েছ।  

● উৎস  
● এই উৎেসর )বসলাইেনর তI লনায় আপনার কারখানা িক শিQর ব'বহার উ�ত করেত 

)পেরেছ ?  
● এক. )বসলাইন বছর )বেছ িনন  
● এই উৎস )থেক আপনার কারখানার শিQব'েয়র )�েE পিরবত4ন িচিiত করjন (পিরমাণ, 

পিরমােপর ইউিনট, শতকরা হাের পিরবত4ন) 
● এ. িক নম4'ালাইজ (িনয়মমািফক) করা নািক অ'াবসলু'ট (চf ড়া])? 
● এই উ�িত অজ4 ন করার )�েE ব'বyত )কৗশল/েলার িববরণ িদন 

আপেলােডর জন' সুপািরশঃ শিQ-অনুসরণকারী িরেপাট4  যা গত ক'ােলeার বছের শিQর উৎস/েলার 

)�েE )য ¦াস ঘেটেছ তা Jদশ4নকারী। ইউ.িল. িবল আপেলাড করা বাধ'তামূলক নয়, তেব 

যাচাইকারী �ারা পয4ােলাচনা করার জন' যাচাইেয়র সময় )স. থাকা উিচত।  

  

যিদ গত ক'ােলeার বছের আপনার )মাট শিQ ব'বহােরর 80% বা তেতািধক পূরণ কের )য শিQর 
উৎস/েলা )স/েলােক কিমেয় আনেত )পের থােকন তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন। 

যিদ গত ক'ােলeার বছের )সই উৎস/েলােক ¦াস করেত )পের থােকন )য/েলা আপনার )মাট শিQ 
ব'বহােরর 50-79% অংশ পূরণ কের তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। আপনার শিQ 
ব'বহােরর ব~ হUর উৎস/েলা যা পিরেবশগত Jভাব/েলােক ব~ িW কের, )স/েলােক ¦াস করার জন' এ. 
আপনার পুরTার।  

যিদ গত ক'ােলeার বছের আপিন িকছI ই ¦াস করেত স�ম না হেয় থােকন অথবা এক. উৎেসর )�েE 
আপনার ¦াস সHেক4  িকছI  না জানােত পােরন তেব ওই উৎেসর জন' আপনার উUর িহেসেব দয়া কের না 
!বেছ িনন। 
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 এই 7েtর উেwশ. িক? 

কারখানায় Jভাব কমােনার জন' পদে�প Gহণ এই মূল'ায়েণর Jাথিমক /রj�পূণ4 ল�'।  

�ািয়�বাদীতা হেলা িনর]র উ�িতিবধােনর এক. যাEা। সাফল' হেলা ব'াপক এক কােজর ফলাফল যােত 
অ]ভI 4Q রেয়েছ অনুসরণ, ল�' ি�র করা, এবং ল�' পূরেণর জন' বা�বায়ন পিরক@না অনুযায়ী কাজ 
িনÔ� করা। এই JK. িরেপা.4ং বছের পিরমাপেযাগ' শিQ সংর�েণর সাফল' িরেপাট4  করার এক. সুেযাগ 
)দয়। িরেপা.4ং বছর জুেড় সফলতােক অনুসরণ কের, এক. কারখানা তার সফলতার    মাধ'েম সুদৃঢ় 
হওয়ার িদেক িনেজর একিনZতােক Jমাণ কের।  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উ�িত চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেত পাের, তেব সুপািরশ করা হয় )য আপিন 
নম4'ালাইজড ¦াসই )দখান )যমন "িবদু'ৎ ব'বহার িরেপা.4ং বছের 0.015 )কডাj'এইচ/ইউিনট কমােনা 
হেয়িছল।" কারণ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )ম�ক Jক~ ত উ�িত )দখায় ব'বসািয়ক পিরবত4 েনর কারেণ ঘটা 
¦াস )যমন উৎপাদন ¦ােসর বদেল।  

এই JেK হঁ.া উUর িদেত পারার জন' বছেরর পর বছর উ�িত হওয়ার িবষয়. এফইএম-এ Jদশ4ন করা 
আবশ'ক। শিQ ব'বহােরর )�েE আপনার উ�িত মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করাটা 
িনিXত করেবনঃ 

● শিQর উৎেসর উপাU এবং একিEত )মাট সংখ'া. পুনmবnেবচনা করা যােত উপাU এবং )যেকােনা 
�য়ংি[য় গণনা িনভI 4 ল থাকাটা সুিনিXত করা যায়। 

● উ�িতর লে�' গৃহীত পদে�প/িল পয4ােলাচনা করা এবং ঐিতহািসক শিQ ব'বহােরর উপােUর 
সােথ এই উপােUর তI লনা করার মাধ'েম এ/েলার কারেণ পিরমাপেযাগ' উ�িত ঘেটেছ িকনা তা 
িনধ4ারণ করjন। rকা: ঐিতহািসক উপাU িনভI 4 ল কীনা তাও যাচাই করেত হেব। 

o উদাহরণ �র�পঃ কারখানার সংকI িচত বাতাস ব'ব�ার িবকাশ এবং পিরচালনার চাপ 
5িপএসআই কমােনা হেয়েছ যা সাইেট বাতােসর কমেJসােরর �ারা খরচ হওয়া শিQেত 
বছেরর পর বছর 5.3% ¦াস ঘ.েয়িছল। এ. সাব-িমটাের পিরমাপ হেয়িছল যা কমেJসার 
ঘর/েলােত বসােনা রেয়েছ। 

িহগ্  এফইএম-এ উyিতিবধােনর িরেপা&Kংঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ¦াস-
সং[া] উপাU পয4ােলাচনা করেবন। 
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✔ উ�িতিবধােনর পিরমাণ হয় এক. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ভ'াল ু
িহেসেব Jেবশ করান। এ. বছেরর পর বছর ধের এই উৎেসর )থেক শিQ ব'বহােরর )�েE 
পিরবত4ন। ()যমন, পূব4বতী�  বছেরর খরচ – িরেপা.4ং বছেরর খরচ = শিQ ব'বহাের পিরবত4ন) �াস 
!দখােনার জন. এক& !নিতবাচক সংখ.া (!যমন িনয়মমািফক 0.05 !কডা�E.এইচ/ইউিনট 
�ােসর !MেW -0.05) এবং ব� ি6 !দখােনার জন. এক& ইিতবাচক সংখ.া (!যমন িরসাইক্ ল করা 
পুননKবীকরণেযাগ. শিN ব.বহােরর িনয়মমািফক 0.03 !কডা�E.এইচ/ইউিনট ব� ি6র জন. 0.03) 
7েবশ করােনা িনি�ত করEন। 

✔ উ�িতর জন' উপযIQ ইউিনট/েলােক িনব4াচন করjন। (যিদ উপযIQ ইউিনট পাওয়া না যায়, "এই 
উ�িত অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদনঃ" )লখা জায়গােত ইউিনট/িলেক 
তািলকাভI Q করjন) 

✔ পূব4বতী�  বছেরর তI লনায় উৎস. )থেক শিQ ব'বহােরর পিরবত4ন (%)-এ Jেবশ করান। �াসজনক 
লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন 5% �াস করার জন. -5), এবং এক& 
ব� ি6মূলক ব.বহারিবিধর জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW 5% ব� ি6র জন. 
5) 7েবশ করােনা িনি�ত করEন। 

✔ "এই উ�িত অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদন:" )লখা জায়গােত পয4া� খI ঁ.না. 
জানােবন ()যমন, িনয়মমািফক িবদু'ৎ ব'য় )ফিসিল.র সংকI িচত বাতাস ব'ব�ােক উ�ত করার 
মাধ'েম ¦াস করা হেয়িছল)। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা )য/েলা এফইএম িরেপা.4ং বছের অmজnত হয়িন ()যমন 

ঐিতহািসক উ�িত যা ১ বছেররও আেগ অmজnত হেয়িছল )স/েলা িরেপাট4  করা উিচত নয়) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করjন যা চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) এবং উৎপাদেন ¦াস অথবা )ফিসিল.র 

¦াসJা� ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত। এই কারেণই উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইেজশন) 
করা জরjির।   

X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা। (যমন, সামিGক ¦াস অজ4 ন করা 
)গিছল িক¢ এ. এই ¦ােসর মাEা অজ4 ন করার জন' পিরমাপেযাগ' অথবা বmণnত পদে�েপর সােথ 
সHmকnত িছল না)। এ. িবেশষ কের জরjির যখন উ�িতর পিরমাণ Jা]ীয় ()যমন, ১-২%-এর )চেয় 
কম) এবং স¸বত পিরমাপ/ অনুসরেণর Ej. এবং/অথবা কায4সHাদনগত পিরবত4নশীলতার 
কারেণ ঘেটেছ। 

×কাঃ উ�িতর Jক~ ত % অথবা পিরমােণর িভিUেত এই JেK )Tার )দয়া হয় না কারণ এক. )ফিসিল. তার 
)শষ 5-10% শিQ কায4কািরতার িভিUেত কাজ চািলেয় )যেত পাের যা পূরণ করা ক"ন। আমরা িমিছিমিছ 
সদ' Vরj করােদর পুরT~ ত করেত এবং )নত~ �ানীয়েদর কম পেয়w িদেত চাই না  
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা কারখানার উ�িত যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই  পয4ােলাচনা করেত হেবঃ 

● িরেপাট4  করা উ�িতর পিরমাণ িনভI 4 ল এবং শিQর ব'বহাের উ�িত ঘটােনার জন' গৃহীত 
পিরমাপেযাগ' পদে�প/িলর কারেণই ঘেটেছ তা যাচাই করার জন' সম� পিরেপাষক Jমাণ ()যমন 
শিQ ব'বহােরর উপাU এবং )বসলাইনসমূহ, ইত'ািদ)।  

● উ�িত সাধেনর জন' বা�বািয়ত পিরবত4ন/িল অথবা গৃহীত পদে�প/িল। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  
• নিথপW আবশ.কঃ 

o শিQ অনুসরণকারী িরেপাট4  এবং Gহেণর )রকড4  যা শিQর )সই উৎস/েলার )�েE ¦াস Jদশ4ন 

কের )য/েলা আপনার )মাট শিQ ব'বহােরর ৮০%)ক পূরণ কের। 

o নতI ন যTপািত )কনার অথবা কায4কািরতার উ�িতিবধােনর Jমাণ যা Jদশ4ন কের )য 

)কবলমাE উৎপাদন ¦াস কের, অথবা কমী� সংখ'া কমােনার মাধ'েম, বা Jি[য়া পিরবত4 েনর 

মেধ' িদেয় শিQ ¦াস করা হয়িন। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

○ শিQর ব'বহার ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা । দল.েক }oভােব 

ব'াখ'া এবং Jদশ4ন করেত হেব )য কীভােব উ�িত অজ4 ন করা হেয়িছল ()যমন কী পদে�প 

Gহণ করা হেয়িছল, এবং এই পিরবত4নেক কীভােব পিরমাপ ও গণনা করা হেয়িছল)। 

○ পিরচালকবগ4 সি[য়ভােব িনর]র শিQর খরচ ¦াসকারী ল�'/েলােক িনয়িমত 

পয4ােলাচনার মাধ'মর উ�িতিবধান করেছন? 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

○ J�াব পিরক@নার উপাদােনর )Jি�েত অGগিত ()যমন আেলা বা যTপািত Jিত�াপন) 

○ শিQর কায4কািরতা সং[া] Jক@/েলা )থেক )য িরেবট )পেয়েছন (যিদ Jেযাজ' হয়) 

○ শিQর কায4কািরতা বা পুনন4বীকরণেযাগ' শিQ অজ4 েনর জন' পুরTার বা সা.4িফেকট 

()যমন িGন িবি¤ং সা.4িফেকট, এনাmজn qার সা.4িফেকশন, ইত'ািদ।) 
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আংিশক পেয়n>েলা  
• উপেরর "হঁ'া"-এর মেতাই একই আবশ'কতা িক¢ )সইসব শিQ সং[া] উৎেসর (বা এক. 

উৎস) জন' যা আপনার )মাট শিQ ব'বহােরর ৭৯%-এর কম পূরণ কের  
   

শি+ - %র ৩  

৭।  এই Vিতেবদেনর বছের িক আপনার কারখানার বাyষ{ক B|াপ ৩ িKনহাউস গ5াস 
(GHG) িনগIমন গণনা করা হেয়েছ? 

co2e-!ত আপনার কারখানার বাjষkক !�াপ ৩ িজএইচিজ িনগKমন সJেকK  এখােন িরেপাটK  করEন 

আপনার !�াপ ৩ গণনার এখােন িববরণ িদন 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িরেপা.4ং বছের )Tাপ ৩ িজএইচিজ িনগ4মেনর গণনার নিথপE 

 
এই 7েt ন�র !দয়া হেব না। িজএইচিজ )Jােটাকল এই িনগ4মেনর Jকারেভদ/েলােক িতন. িবশদ )Tাপ-এ 

িবভQ কেরঃ   
● )Tাপ ১◌ঃ সম� Jত'� িজএইচিজ িনগ4মন।  (�র ১ শিQ অনুসরেণ এ. বলা হেয়িছল)  

● )Tাপ ২◌ঃ [য় করা িবদু'ৎ, তাপ অথবা বােÔর ব'বহার )থেক পেরা� িজএইচিজ  িনগ4মন।  (�র ১ 
শিQ অনুসরেণ এ. বলা হেয়িছল)  

● )Tাপ 3: অন'ান' পেরা� ধরেনর িনগ4মন, )যমন [য় করা উপাদান ও Ïালািন িন¶াশন ও তার 
উৎপাদন, িরেপা.4ং সং�ার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন নয় এমন যানবাহেন পিরবহন-
সHmকnত কম4কাe, )Tাপ 2-)ত বলা হয়িন এমন সম� িবদু'ত-সHmকnত কম4কাe ()যমন . অ'া¥ 
িড �িতসমূহ), অন'েদর িদেয় করােনা কাজকম4, বজ4 ' িনKমণ, ইত'ািদ। (উৎস: 
https://ghgprotocol.org ) 

আপনার কারখানা বা ব'বসা )থেক )Tাপ ৩ িনগ4মণ গণনা করা হেলা এক. উ�ততর অভ'াস যা এই 
JেK )নাট করা যায়।  তেব, এই JেK ন�র )দয়া হেব না কারণ িহগ্  )কবলমাE �র ৩-এ পেয়w )দয় )সইসব 
পদে�প )নয়ার জন' যা পিরেবশগত Jভাবেক সরাসির উ�ত কের।  )Tাপ ৩ িনগ4মনেক গণনা করা 
দরকাির অ]দৃ4   Jদান করেত পাের এবং/অথবা সহায়তা িদেত পাের, 
িক¢ )কােনারকম পিরেবশগত উ�িতিবধান হেয়েছ এমন )কােনা িনXয়তা এ. Jদান কের না।  
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানার ি[য়াকলােপর জন' )Tাপ  3 িনগ4মন গণনা করা িবেশষ কের উৎপাদন িশে@র জন' জরjির 
কারণ এ. পেণ'র উৎপাদন এবং ব'বহার, আপÁম এবং ডাউনÁম উভয় Jকার ি[য়াকলােপর সােথ 
সংযIQ পিরেবশগত Jভােবর উপর অ]দৃ4   Jদান কের। সম� আপÁম এবং ডাউনÁম ব'বসািয়ক 
কম4কাe (ব'িত[ম কারখানাজাত উৎপাদন Jি[য়া)-)ক )Tাপ ৩ ফI টিJw গণনা করার জন' অ]ভI 4Q করা 
যায়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িজএইচিজ )Jােটাকল কেপ4ােরট ভ'াল ু)চইন ()Tাপ ৩) মানদe কারখানা/েলােক তােদর সHূণ4 ভ'াল ু)চইেন 
িনগ4মেনর Jভাবেক মূল'ায়ণ করেত সুেযাগ )দয়। )Tাপ ৩ মানদe িন�িলিখত িবষয়/েলােত অিভিনেবশ 

কেরঃ 

● আপÁম িনগ4মন হেলা [য় করা বা অিধগত করা পণ' বা )সবার সােথ সHmকnত পেরা� 
িজএইচিজ িনগ4মনসমূহ। 

● ডাউনÁম িনগ4মন হেলা িবি[ করা পণ' এবং )সবার সােথ সHmকnত িজএইচিজ িনগ4মনসমূহ। 

মানদে¥, আপÁম এবং ডাউনÁম উৎস/েলা িনেচ )দয়া আেরা ১৫. মূল িবভােগ িবভQঃ 

আপ`ম !Xাপ ৩ 
িনগBমেনর উৎস 

১।  Nয় করা পণ/ এবং 7সবাসমূহ 
২। মূলধন-জাতীয় পণ/সমূহ 
৩। �ালািন-এবং শি�-সংNাO িNয়াকলাপ 
(7�াপ ১ বা 7�াপ ২-7ত অOভU C� নয়) 
৪। আপ>ম পিরবহন এবং িবতরণ 
৫। িNয়াকলাপ 7থেক উ�� ত বজC / 
৬।  ব/বসা সংNাO �মণ 
৭।  কমCচারীেদর পিরবহন 
৮। আপ>েম ভাড়া 7দয়া সvদ 

ডাউন`েম !Xাপ ৩ 
িনগBমেনর উৎস 

৯। ডাউন>ম পিরবহন এবং িবতরণ 
১০। িবিN হওয়া পেণ/র IিNয়াকরণ 
১১। িবিN হওয়া পেণ/র ব/বহার 
১২। িবিN হওয়া পেণ/র জীবনবh Xীয় সমাি~র ব/বহার 
১৩। ডাউন>েম ভাড়া 7দয়া সvদ 
১৪। �/া�াইিজসমূহ 
১৫। িবিনেয়াগসমূহ 
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িজএইচিজ )Jােটাকল )Tাপ 3 মূল'ায়নকারী হেলা (http://www.ghgprotocol.org/scope-3-evaluator ) 
এক. উপকরণ )য.েক )Tাপ 3 উৎস/েলার )থেক িজএইচিজ িনগ4মন িচিiত করা এবং আনুমািনক িহেসব 
করার জন' সাহায' )পেত ব'বহার করা যায়। 

এই JেKর উUের হঁ.া বলার জন', )Tাপ 3 িজএইচিজেক অবশ'ই কেপ4ােরট ভ'াল ু)চইন ()Tাপ 3) মানদেeর 
সােথ স�িত )রেখ  গণনা করেত হেব এবং িরেপাট4  করেত হেব।  এর অ]ভI 4Q হেলাঃ 

● সম� )Tাপ ৩ িনগ4মন উৎস )থেক িজএইচিজ িনগ4মন গণনা করা (মানদেeর অধ'ায় ৫ এবং 
৬-এ )যমন পিরভািষত আেছ)  

● মানদেeর অধ'ায় ১১-)ত পিরভািষত আবশ'কতাসমূেহর সােথ সাম�স'পূণ4ভােব )Tাপ ৩ 
িনগ4মন িরেপাট4  করা হয় যার অ]ভI 4Q হেলা )Tাপ ৩-এর কম4কাে¥র এক. তািলকা )য.েক 
বাদ )দয়ার ন'ায' কারণ জানােনা সহ িরেপা.4ং )থেক বাদ )দয়া হেয়েছ। 

 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

)কােনা )ফিসিল.র )Tাপ ৩ িজএইচিজ িনগ4মন িরেপাট4  যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ.ই 
পয4ােলাচনা করেত হেবঃ 

● কেপ4ােরট ভ'াল ু)চইন ()Tাপ 3) মানদে¥ JদU র�পেরখার বাধ'বাধকতা/িলর সােথ এ. যােত 
সাম�স'পূণ4 থােক তা িনিXত করার জন' িরেপাট4  করার Jণালী এবং সুেযাগ। এর অ]ভI 4Q হেলাঃ 

o )Tাপ ৩-এর উৎসসমূহ এবং িবভাগ/েলার জন' িরেপা.4েঙর নূ'নতম সীমানা / 
আবশ'কতাসমূহ 

o  বাদ যাওয়া )যেকােনা )Tাপ ৩ িবভাগ অথবা কায4কলাপ যা িববরণী তািলকা )থেক বাদ 
)গেছ তার জন' আবশ'ক নিথপE যা এ/িলর বাদ পড়ার িবষয়.েক ন'ায'তা )দয়। 

হঁ.া 
● নিথপW আবশ.কঃ 

o িবগত ক'ােলeার বছের )Tাপ ৩ িজএইচিজ িনগ4মেনর গণনার জন' উৎেসর )রকড4   
o সম� Jাসি�ক )Tাপ ৩ িনগ4মন উৎস )থেক িজএইচিজ িনগ4মন Jদশ4েনর জন' পিরেপাষক 

Jমাণ গণনা করা হেয়েছ (মানদে¥র অধ'ায় ৫-এ )যমন. পিরভািষত হেয়েছ) 

o rকা: মানদেeর অধ'ায় 11-)ত JদU র�পেরখায় িরেপা.4ং সং[া] 

আবশ'কতা/েলােক অনুসরণ না কের )কবলমাE বাছাই করা িকছI  সংখ'ক )Tাপ 3 

উৎস সHেক4  Jাথিমক িরেপাট4  করার িবষয়. এক& হঁ.া-বাচক উUেরর 7ত.াশা পূরণ 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 90 

কের না  ()যমন, )Tাপ 3 িনগ4মেনর উৎস/েলার 1. বা 2. )থেক অনানুZািনক 

অনুসরণ / িনগ4মন সং[া] িরেপা.4ং) 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� )Tাপ ৩ িজএইচিজ িনগ4মন গণনার পWিত এবং আবশ'কতা )বােঝন 

o কাব4ন িডসে§াজার Jেজ� বা অন'ান' বিহরাগত িরেপা.4ং (ঐি´ক)-এর মাধ'েম িনগ4মন 

িরেপাট4  করা হেয়েছ  
 

   

৮। আপনার কারখানা িক এসিবdআই (SBTi) অনুযায়ী একd িব}ান-িভি~ক 
লF5 িনধIারণ কেরেছ?  

যিদ না হয়, আপনার কারখানা িক এসিব&আই অনুযায়ী এক& িবsান-িভিgক লM. িনধKারণ 
করার 7�িত িনে�? 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িরেপা.4ং বছের আপিন এসিব.আই অনুযায়ী এক. িবzান-িভিUক 
ল�' ি�র কেরেছন তা )দখােনার জন' নিথপE  

  

এই 7t&েত 2020 িহগ এফইএম এবং 2021 িহগ এফইএম উভয় িরেপা&Kং বছেরই !�ার !দয়া হয়িন। 
ভিবষ'ৎ িরেপা.4ং বছর/িলেত )Tার Jেযাজ' হেত পাের।  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা সং�া/েলা যােত Jদশ4ন কের )য তারা িবzান-িভিUক ল�'-সং[া] উেদ'াগ 
(সােয়�-)বসড টােগ4ট ইিনিশেয়.ভ, এসিব.আই) অনুযায়ী িবzান-িভিUক িGনহাউস গ'াস (িজএইচিজ) 

সং[া] ল�' ি�র কেরেছ। https://sciencebasedtargets.org/ 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িজএইচিজ ল�'/েলােক "িবzান-িভিUক" িহেসেব িবেবচনা করা হয় যিদ )স/েলা সাPিতকতম জলবায়I  
িবzােনর সােথ সাম�স'পূণ4 হয় এবং প'ািরস চI িQর ল�'/েলা পূরণ করার মেতা কের �তির হেয় থােক যা 
িজএইচিজ িনগ4মন এবং �বি½ক উÚায়নেক সীিমত করার )চoা কের।  

এই JেK হঁ'া উUর )দয়ার জন', আপনার সং�ার ল�'মাEােক অবশ'ই এসিব.আই-এর 
বাধ'বাধকতা/েলার সােথ সাম�স'পূণ4 থাকেত হেব যার অ]ভI 4Q হেলাঃ 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 91 

● এসিব.আই-এর সােথ সাম�স' )রেখ িবzান-িভিUক ল�'ি�র করার জন' সং�ার দায়বWতা। 
এসিব.আই-এর Jিত আনুZািনক দায়বWতা আবশ'ক ()যমন দায়বWতার িচ" জমা )দয়া এবং 
Jেযাজ' ফী )শাধ করা) 

● আপনার সং�ার িজএইচিজ ল�'মাEা ি�র করা এবং এসিব.আই-এর �ারা )স.র �বধতা Jমাণ 
করােনা অনুেমাদন করােনা। 

এক. িবzান-িভিUক ল�' ি�র করেত )গেল যা করা Jেয়াজন তার সHূণ4 খI ঁ.না. এখােন পাওয়া যােব: 
https://sciencebasedtargets.org/step-by-step-guide/  

যিদ আপনার সং�া এসিব.আই-এর কােছ দায়বWতা Jকাশ কের থােক অথচ এখনও )কােনা ল�' ি�র না 
কের থােক বা অনুেমাদেনর জন' জমা না িদেয় থােক, অথবা যিদ আপনার ল�'. পয4ােলাচনার অধীন হেয় 
থােক, আপনার উিচত হঁ.া বলা এই JK.েত "আপনার কারখানা িক এসিব&আই-এর সােথ সাম_স. 
!রেখ এক& িবsান-িভিgক লM. িGর করার িবষেয় 7�িত িনে�?" 

)সইসব সং�া )য/েলা দায়বWতা Jকাশ কেরেছ এবং এসিব.আই �ারা �বধতা-Jা� এবং অনুেমািদত ল�' 
ি�র কেরেছ তােদর িবষেয় তথ' পাওয়া যােব এখােন:  https://sciencebasedtargets.org/companies-
taking-action/  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ 

o িরেপা.4ং বছের আপিন এসিব.আই-এর সােথ সাম�স' )রেখ এক. িবzান-িভিUক ল�' 
ি�র কেরেছন তা )দখােনার জন' নিথপE 

o সং�া.র ল�' এসিব.আই ওেয়বসাইেট তািলকাভI Q রেয়েছ। এ.েক অবশ'ই )দখােত হেব )য 

সং�ার ল�' িনধ4ািরত হেয় )গেছ ()যমন, সং�ার )qটাস "ল�' ি�র" িহেসেব তািলকাভI Q 

রেয়েছ)  https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/ 
 

rকা: যিদ সং�া. দায়বWতার িচ" জমা িদেয় থােক এবং Jেযাজ' মূল'ও পিরেশাধ কের থােক ()যমন 

এসিব.আই সাইেট সং�া.র )qটাস িহেসেব )লখা আেছ "দায়বW"), িক¢ এখনও অনুেমাদেনর জন' 
)কােনা ল�' JিতZা কেরিন বা জমা )দয়িন, অথবা যিদ ল�'. পয4ােলাচনার আওতাধীন হয়। 

"আপনার কারখানা িক এসিব&আই-এর সােথ সাম_স. !রেখ এক& িবsান-িভিgক লM. িGর 

করার িবষেয় 7�িত িনে�?" JেKর উUর হওয়া উিচত, হঁ'া। 
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● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়ী দেলর সােথ আেলাচনা। দল.র অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া করেত 

হেব এবং Jদশ4ন করেত হেব কীভােব ল�' ি�র করা হেয়িছল এবং কীভােবই বা ল�'.েক 

পয4েব�ণ এবং পয4ােলাচনা করা হয়। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব িজএইচিজ িনগ4মন ¦াস করার িবষয়. Jচার কেরন বা সমথ4ন কেরন 

o কত~ 4প� িনর]র উ�িতিবধান পিরচালনা করেছন এবং বাmষnক িভিUেত িনগ4মেনর 

ল�'মাEা/েলােক পয4ােলাচনা করেছন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 93 

 

 

          পািনর ব2বহার  
 

পািন ব5বহােরর ভ� িমকা 

আমরা জািন )য পািন জীবেনর জন' /রj�পূণ4। 
আমরা এও জািন )য পৃিথবী আেরা গরম, Vকেনা, 
এবং জন-অধI 'িষত হেয় যাে´। জনসংখ'া ব~ িW 
পাওয়া এবং )[তােদর মেধ' আেরা )পাশাক এবং 
জুেতার চািহদা ব~ িW পাওয়ার সােথ সােথ, তাজা 
পািনরও চািহদা আরও বাড়েছ। পৃিথবীেত পািনর পিরমাণ িনmদno, িক¢ আমরা আমােদর জনসংখ'া এবং 
িশে@র Jেয়াজেন আেরা এবং আরও পািন দািব কের চেলিছ। পৃিথবীেত পািনর চািহদা বাড়ার সােথ সােথ 
যিদ আপনার কারখানােত তাজা পািন ব'বহার হয়, তাহেল আপনার কারখানা {িমক, কমু'িন., এবং 
পিরেবেশর Jাপ' পির¶ার, সুেপয় পানীর পিরমাণ কিমেয় িদে´। এ. )কবলমাE আপনার ব'বসার জন' 
ঝI ঁ িকর কারণ নয়, আপনার কমু'িন. এবং Gেহর জন'ও ব~ হUর অেথ4 ঝI ঁ িকর কারণ ঘটায়।  

আপনার কারখানার সাইেটর পিরচালনা িনব4াহ করার )�েE তাজা পািনর ব'বহাের উ�িত ঘটােনার পদে�প 
)নয়ার জন', এ. )বাঝা /রj�পূণ4 )য কতটা পািন আপিন িনে´ন। 

সং�া/েলার ব'বহার করা পািন িবিভ� উৎস )থেক আসেত পাের, যার অ]ভI 4Q হেলা িন�িলিখত 
(পিরভািষত )রফাের� িসিডিপ ওয়াটার িরেপা.4ং গাইেড�): 

• উপিরভােগর তাজা পািনঃ  উপিরতেলর পািন হেলা Jাক~ িতক উপােয় Jা� পািন যা বরেফর চাদর, 
আইস ক'াপ, িহমবাহ, আইসবাগ4, বগ, পুকI র, ¦দ, নদী এবং ঝরণা র�েপ পৃিথবীর উপিরভােগ থােক। 
ভf গভ4 '� তাজা পািনেক বলা হয় Gাউ¥ওয়াটার এবং সমুt তাজাপািন নয়। তাজা পািনর 
উৎস/েলােক সাধারণট �বিশo'ািয়ত করা হয় িন� মাEার িম{ লবণ (১০০০ এমিজ/এল-এর কম) 
এবং সম� অন'ান' িম{ ক"ন পদােথ4র িভিUেত। 

• ব��র পািনঃ যিদ এক. সং�া ব~  র পািনর ব'ব�াপনা কের, তার চাষ বা ব'বহার করার জন', 
অথবা বন'া )রাধ করার জন' উদাহরণ �র�প, তােদর এ. হাইে©ালিজক'াল িসেqম )থেক উেUালন 
িহেসেব এ.েক িহেসব করা এবং Jকাশ করা উিচত। এ. সং�া/েলােক তােদর পািনর উপর 
িনভ4 রতা এবং ঝI ঁ িক সHেক4  আেরা ভােলা কের বIঝেত সাহায' কের। 
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• ভ[ গভK .G পািন:  মা.র উপিরভােগর িনেচর মা.র পািন, সাধারণত এরকম অব�ায় )যখােন 
পািনর উপর চাপ বায়Iমeেলর চােপর চাইেত অিধক, এবং মা.র মেধ'কার শূন'�ান পািন িদেয় পূণ4 
থােক। পুনন4বীকরণেযাগ' নয় এমন ভf গভ4 '� পািন সাধারণত খIব গভীের থােক এবং পুনরায় ভরা 
যায় না বা )গেলও দীঘ4 সময় ধের করেত হয়। এ/েলােক কখনও কখনও "জীবাÎ" ভf গভ4 '� পািনর 
উৎসও বলা হয়। 

• উৎপািদত/7ি8য়াজাত পািনঃ িন¶াশন বা Jি[য়াকরেণর সময় )য পািন, Jত'� সHেক4  আেস 
অথবা )কােনা কঁাচা মােলর উৎপাদন বা ব'বহার )থেক �তির হয় ()যমন, অপিরেশািধত )তল ([ুড 
অেয়ল) অথবা আখ )পষাইেয়র ফেল উপজাত), মাঝামািঝ )কােনা পণ', চf ড়া] পণ', উপজাত পণ', 
অথবা বজ4 ' পণ'। )খয়াল করেবন )য এেতও পুনব4'বyত/ িরসাইক্ ল করা পািন ব'বহার করা হয়ঃ 

িজ-আর-আই অনুযায়ী -  িজ৪ অনুযায়ী সূচক ইএন১০-এর ব'াখ'া, িরসাইক্ ল করা অথবা পুনবK.ব�ত 
পািনর পিরভাষা !দয়া হয় "চf ড়া] পিরেশাধন এবং/অথবা পিরেবেশ িনKমেণর আেগ আেরক. চে[র 
মেধ' িদেয় ব'বyত পািনর / বজ4 ' পািনর  Jি[য়াকরেণর এক. কাজ" িহেসেব। এ. িতন ধরেনর পািন 
িরসাইি§ং/পুনব4'বহার সং[া] চচ4 ােক সুিনmদno কেরঃ 

● একই Jি[য়ায় িরসাইক্ ল করা বজ4 'পািন অথবা Jি[য়াচে[ িরসাইক্ ল করা পািনর )বিশ ব'বহার; 
● অন' )কােনা Jি[য়ায়, িক¢ একই কারখানার )ভতর িরসাইি§ং/পুনব4'বহার করা বজ4 'পািন; এবং 
● িরেপা.4ং সংগঠেনর অন' )কােনা কারখানায় পুনব4'বyত বজ4 'পািন। ইি¥েকটর ইএন১০-এর সােথ 

সাম�স'পূণ4ভােব, এর অ]ভI 4Q হেত পাের পািন যা পুনব4'বহােরর আেগ )শািধত হেয়িছল এবং )সই 

পািনও যা পুনব4'বহােরর আেগ )শািধত হয়িন। সংগৃহীত ব~  র পািন এবং ঘেরায়া Jি[য়া )থেক 

উৎপািদত বজ4 'পািন )যমন বাসন )ধায়া, কাপড় )ধায়া, এবং Ûান ইত'ািদও ()G ওয়াটার) এর অ]ভI 4Q 
হেত পাের। 

• নগরপািলকার পািনঃ )কােনা নগরপািলকা বা অন'ান' গণ-সরবরাহকারী �ারা JদU পািন। 

• অন. !কােনা সংগঠেনর বজK .পািনঃ )সেরস অ'ােকায়া গেজর সংzা অনুযায়ী, বজ4 'পািন হেলা ")য 
কারেণ এর সৃ  হেয়িছল অথবা )য কারেণ এ.েক ব'বহার করা হেয়িছল )সই উেcশ' পূরেণর )�েE 
)য পািনর এই মুহf েত4  আর )কােনা মূল' )নই তার /ণগত মান, পিরমাণ অথবা J�িতর সমেয়র 

কারেণ।" শীতলীকরেণর পািনেক বজ4 'পািন িহেসেব িবেবচনা করা হয় না। 

● !লানা উপিরভােগর পািন/ সমুে�র পািনঃ  )লানা পািন হল )সই পািন )য.েত লবেণর মাEা 
তf লনামূলকভােব উ» (১০,০০০ এমিজ/িলটার-এর )বিশ)। সমুেtর পািনেত সাধারণত লবেণর 
মাEা ৩৫,০০০ এমিজ/িলটার-এর )বিশ থােক। 

)খয়াল করjনঃ )য র�েপ আপনােক )দয়া হেয়েছ )সইভােব পািন আপিন ব'বহার করেত পােরন, অথবা 
আপনােক পািন )শাধন করেত হেত পাের। 
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7েযাজ.তা 

এই িবভােগর Vরjেত আপনােক আপনার পািনর ঝI ঁ িক গণনা করেত বলা হেব ডাj' আর আই 
অ'ােকােয়ডা� টI ল অথবা ডাj' ডাj' এফ ওয়াটার িরT িফËার ব'বহােরর মাধ'েম। অিধক পািনর ব'বহার 
হয় এমন )ফিসিল./িলেত ()রাজ 35m3 -এর )বিশ) এবং মধ'ম মাEার/অিধক মাEার পািনর ঝI ঁ িকসH� 
অ�েল অবি�ত )ফিসিল./েলােত পািনর যথাযথ ব'ব�াপনা সুিনিXত করার জন' পািন িবভাগ. 
সHূণ4ভােব পূরণ করেত বলা হেব। িন� মাEার পািনর ব'বহার রেয়েছ )যসব কারখানা/েলােত এবং )য/েলা 
িন� মাEার পািনর ঝI ঁ িকসH� অ�েল অবি�ত )স/েলােক )কবলমাE �র ১-এর JেKর উUর িদেত হেব। 

ডাj'আরআই অ'ােকায়াডা� যT এবং ডাj'ডাj'এফ ওয়াটার িরT িফËার পািনর অভােবর ঝI ঁ িক 
মূল'ায়ণ করার জন' সহজ এবং অনুর�প যT।   

যিদ আপিন ডাj'আরআই অ'ােকােয়ডা� সর�াম. ব'বহার কেরন তাহেল )হাম )পেজ যান এবং 
িব�জনীন পািনর ঝO ঁ িকর মানিচW>িল !দখOন এবং "কানা িদন (এwার অ'াে©স) !বেছ িনন িKেনর 
িনেচ আপনার )ফিসিল.র "কানা ব'বহার কের সাচ4  করার জন'। ওজন করার জন' কারখানার িডফË 
পিরক@না থাকা উিচত। "িন� মাEার ঝI ঁ িক", "িন� )থেক মধ'ম মাEার ঝI ঁ িক" এবং "মধ'ম )থেক উ» মাEার 
ঝI ঁ িক"-)ক এফইএম-এ "িন� মাEার ঝI ঁ িক" বেল সংzািয়ত করা হেয়েছ। "উ» মাEা" এবং "Jচe উ» 
মাEা")ক এফইএম-এ "উ» মাEা" িহেসেব অিভিহত করা হয়। 

যিদ আপিন ডাj'ডাj'এফ ওয়াটার িরT িফËার ব'বহার কেরন, তাহেল )Kাল কের িনেজর )দশ.েত 
এবং অব�ােন যান, এবং মানিচেEর রেঙর-)কািডং.েক )দখIন।  এই িলs. ডাj'ডাj'এফ পWিত সHেক4  
ব'াখ'া.েক খI ঁেজ বার কের এবং পৃZা 3-এ ঝI ঁ িকর হার এবং রেঙর )কািডং.েক ব'াখ'া করা হেয়েছ।  

িহগ্  এফইএম-এ পািনর ব.বহার অনুসরণ (�.ািকং) এবং িরেপাটK  করা (িরেপা&Kং) 

দীঘ4 সময় ধের পািন ব'বহার সং[া] উপাUেক স"কভােব অনুসরণ করা এবং িরেপাট4  করা হেল তা 
কারখানার এবং )qকেহা¤ারেদর উ�িতর সুেযােগর )�েE িবশদ অ]দৃ4   Jদান কের। যিদ উপাU স"ক না 
হয়, তেব তার ফেল এক. কারখানার পািনর ব'বহােরর ফI টিJw বIঝেত পারা এবং পিরেবশগত Jভাব ¦াস 
করার জন' সুিনmদno পদে�প/িলেক িচিiত করা ও কায4কারীতােক চালনা করার স�মতা সীিমত হেয় যায়।  

পািনর অনুসরণ এবং িরেপা.4েঙর কায4[ম ি�র করার সময়, িন�িলিখত নীিত/িলেক Jেয়াগ করা উিচতঃ 

● সJূণKতা – অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কায4[েম সম� Jাসি�ক উৎস/িল অ]ভI 4Q হওয়া উিচত 
(এফইএম-এ )যমন তািলকাভI Q রেয়েছ)। উপাU )থেক উৎস/েলােক বাদ )দওয়া উিচত নয় এবং 
অনুসরণ ও িরেপা.4ং জড়ে�র উপর িনভ4 রশীল হওয়া উিচত ()যমন, �@ পিরমাণ ব'িত[ম)। 
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● খO ঁতশূন.তা - পািনর অনুসরণ কায4[েম উপাU Jেবেশর িবষয়. িনখI ঁত হওয়া এবং িব½াসেযাগ' 
সূE )থেক আসা িনিXত করjন ()যমন, িনণী� ত [মাs পিরমাপক বা ক'ািলে®েটড িমটার, �বzািনক 
পিরমােপর JিতÑত নীিতসমূহ অথবা Jেকৗশলগত অনুমান, ইত'ািদ।)  

● ধারাবািহকতা - পািনর উপাU অনুসরণ করার জন' ধারাবািহকভােব Jণালী-িবদ'াসমূেহর ব'বহার 
যা দীঘ4 সময় ধের ব'বyত পািনর পিরমােণর মেধ' তI লনা অনুেমাদন কের। অনুসরণ Jণালী, পািনর 
উৎস, অথবা পািনর ব'বহার সং[া] উপাUেক Jভািবত কের এমন অন'ান' ি[য়াকলােপর মেধ' 
)কােনা রকম পিরবত4ন হেল, তা নিথবW হওয়া উিচত।     

● ��তা – উপােUর সম� উৎস/েলা ()যমন, পািনর িবল, িমটার িরিডং, ইত'ািদ), ব'বyত 
অনুমানসমূহ ()যমন, আনুমািনক িহেসেবর JযI িQ), এবং গণনার Jণালী উপােUর বণ4নামূলক 
তািলকায় Jকাশ করা উিচত এবং নিথবW )রকড4  এবং পিরেপাষক Jমােণর মাধ'েম তাৎ�িণকভােব 
যাচাইেযাগ' হওয়া উিচত।  

● উপােgর >ণগত মােনর ব.বGাপনা – /ণগত মান আ½াসেনর ি[য়াকলাপসমূহ (অভ']রীণ বা 
বিহরাগত ভােব উপােUর /ণগত মান িমিলেয় )দখা) পািনর উপােUর জন' এবং উপাU সংGহ ও 
অনুসরণ করার Jি[য়া/িলর জন'ও পিরভািষত এবং সHািদত হওয়া উিচত যােত zািপত উপাU 
অÜা] হওয়ােক িনিXত করা যায়।   

উপিরউQ নীিত/িল িGনহাউস গ'াস )Jােটাকল - অধ'ায় 1: িজএইচিজ অ'াকাউ�ং এবং িরেপা.4ং 
িJি�পল্ স )থেক অিভেযািজত। 

 

পািনর ব3বহার - %র ১  

১।  আপনার কারখানার ব5বহার করা পািনর সম_ উৎসRেলা Bবেছ িনন 

উৎস  
• আপনার কারখানা িক এই উৎস )থেক তার পািনর ব'বহােরর উপর নজর রােখ? 
● িরেপা.4ং বছের এই উৎস )থেক কতটা পিরমাণ পািনর ব'বহার হেয়িছল? 
● পিরমােপর ইউিনট  
● এই উৎস )থেক িনগ4মন অনুসরেণর জন' )কান পWিত অনুসরণ করা হেয়িছল? 
● পিরমােপর হার িকরকম িছল?  

আপেলােডর জন' সুপািরশ: ঐি´কঃ Jেত'ক ধরেনর পািনর উৎস )থেক )মাট পািন ব'বহােরর এক. 

বাmষnক সারাংশ। ইউ.িল. িবল আপেলাড করার দরকার )নই, িক¢ যাচাই Jি[য়া চলাকালীন এ/েলা 
উপল¾ থাকা দরকার। 
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)কােনা উৎস )থেক পািন ব'বহােরর পিরমাণ, তা অনুসরণ করেত ব'বyত পWিত, এবং পিরমােপর হার যিদ 
আপিন িরেপাট4  করেত অ�ম হন; এই উৎস )থেক পািনর ব'বহার িক আপনার কারখানা অনুসরণ কের? - 
এই JK.র জন' আপনার উUর িহেসেব দয়া কের )বেছ িনন না অথবা জানা !নই । 

দয়া কের )খয়াল করjন )য আপিন যিদ ব'বyত পািনর উৎস/েলােক িচিiত না করেত পােরন, এই JেKর 
জন' আপনার উUর িহেসেব দয়া কের )বেছ িনন "পািন - সাধারণ অথবা অজানা উৎস" । 

আপিন পুেরা পেয়n পােবন যিদ আপিন পািনর )সই সম� পিরমাণ সHূণ4ভােব অনুসরণ করেত পােরন যা 
আপনার কারখানা সম� উৎস )থেক তI েল )নয়। 

আপিন আংিশক পেয়n পােবন যিদ আপিন আপনার অ]ত এক. উৎসেক সHূণ4ভােব অনুসরণ 
করেছন, িক¢ এখনও আপনার সবক. উৎসেক অনুসরণ করেছন না। 

িহগ এফইএম �য়ংি[য়ভােব পািন ব'বহােরর উপাUেক সাধারণ ইউিনেট (িলটার) এবং সমG ব'বহােরর %-
এ র�পা]র কের।  

এই তথ' Jেয়াগেযাগ'তা িনধ4ারণ করার )�েE গেড় Jাত'িহক পািনর ব'বহার �য়ংি[য়ভােব গণনার জন' 
ব'বyত হেব। 

● যিদ আপনার কারখানা 35 m3-এর )বিশ Jিতিদন ব'বহার কের থােক, তাহেল আপিন একজন 
উ�মাWার পািন ব.বহারকারী 

● যিদ আপনার কারখানার সাইট 35 m3-এর কম বা সমপিরমাণ Jিতিদন ব'বহার কের, আপিন 
তাহেল একজন হা�া মাWার পািন ব.বহারকারী 

 এই 7েtর উেwশ. িক? 

উেcশ' হেলা আপনােক িদেয় পিরমাণগত উপাU Jেবশ করােনা যা আপনার কারখানা কতটা পািন ব'বহার 
করেছ তা Jদশ4ন কের। এই JK. আপনােক আপনার কারখানার পািনর উৎেসর তািলকা �তির করেত 

সহায়তা কের, যা )কান পািন ব'বyত হে´, আপনার কারখানার )কাথায় তা ব'বyত হে´, এবং কতটা 
ব'বyত হে´ )সই িবষয়/েলােত }o )বাঝাপড়া Jদান কের।   

পািন ব'ব�াপনার িভিU হেলা তাজাপািনর সম� উৎস )থেক তাজাপািন ব'বহােরর সম� পিরমাপ )নয়া। 
তাজাপািনর সম� উৎস/েলার পিরমাপ িনিXত করা পািনর ভারসাম' র�া করা, তাজাপািন-িভিUক মূল 
কম4কI শলতার সূচক (কী পারফরম'া� ইি¥েকটর, )কিপআই) ি�র করা, িছtপেথ পািন িনঃসরণ িচিiত 
করা, এবং তাজাপািনর ফI টিJw JিতZা ও পিরমাপ করার স�মতায় সহায়তা কের।  মািসক অথবা আেরা 
ঘন ঘন পািন পিরমাপ করার সুপািরশ করা হয় ()যমন, অনসাইট িমটার িরিডং)।  
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তাজাপািনর সবেচেয় Jচিলত ব'বহার হেলা নগরপািলকা অথবা শহেরর পািন যা পােE রাখা যায় (পান 
করার )যাগ')। অন'ান' উৎস/েলা হেত পাের ভf -গভ4 � কI েয়া, উপিরভােগর পািন (¦দ, নদী, এবং )ছাট নদী), 
ব~  র পািন, িরসাইক্ ল করা Jেসস পািন, এবং এমনিক )কােনা Jবাহ )থেক সংগৃহীত জমা পািন যা 
বিহরাগত উৎস )থেক ব'বসােক সরবরাহ করা হেয়েছ। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার )ভৗেগািলক সীমানা এবং আপনার ব'বসািয়ক িনয়Tেণর অধীন পিরচালনার মেধ' ব'বyত সম� 
পািনর উৎসেক দয়া কের অ]ভI 4Q করjন (মািলকানাধীন, পিরচািলত অথবা Jত'�ভােব ভাড়া )দয়া)। 

অেন'র মাধ'েম করােনা )যেকােনা )মরামিত অথবা )সবা-Jা� এলাকা )যমন "কাদারী চI িQেত চালােনা 
ক'া�ন অথবা ভাড়ার )দাকানেক দয়া কের এর বাইের রাখIন। 

পািনর ব'বহারেক অনুসরণ করা পািনর ব'ব�াপনায় Jথম ধাপ িহেসেব িবেবিচত। এভােব Vরj করার জন' 
সুপািরশ করা হয়ঃ 

● পািনর উৎস, এবং পািন ব'বহার কের )যসব )�E/Jি[য়া )স/িলেক িচিiত করার জন' ব'বসা 
এবং Jেয়াগমূলক Jি[য়ার িবশদ বণ4না। 

● পািন ব'বহােরর উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o [য় করা পািনর পিরমাণ িনধ4ারেণর জন' ইউ.িল. িবেলর ব'বহার 
o অন'ান' Jেযাজ' উৎস, )যমন ব~  র পািন, িরসাইক্ ল করা পািন, ইত'ািদ )থেক পািনর 

ব'বহার অনুসরণ করার পWিত িনধ4ারণ করা। 
o সাইেট ব'বyত পািনর পিরমাণ অনুসরণ করার জন' সাব-িমটার বসােনা। 
o পািনর ব'বহার িনধ4ারণ করার জন' যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী-

িবদ'া যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব পিরভািষত এবং অনুেমািদত হেত হেব। 
o জায়গা. িকভােব পািন )পেয় থােক তার তািলকা )নয়া এবং পািন )কাথা )থেক আেস এবং 

)ক বা কী )সই পািন সরবরাহ কের )স িবষেয় তথ' সংGহ করা। 
● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক ব'বহােরর )রকড4 ) এমন এক. 

িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
অনুেমাদন কের ()যমন, এে`ল, িসএসিভ)] এবং Jাসি�ক পিরেপাষক Jমাণ যাচাই চলাকালীন 
পয4ােলাচনার জন' র�ণােব�ণ করা। 
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িহগ্  এফইএম-এ পািনর ব.বহার সং8া] উপাg িরেপাটK  করাঃ 

এফইএম-এ পািনর ব'বহার সং[া] উপাU িরেপাট4  করার আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখার 
িবষয়. সH� হওয়া উিচত এ. িনিXত করার জন' )য উপাU এবং তা সংGহ ও )রকড4  করার জন' ব'বyত 
Jি[য়া িনখI ঁত উপাU উৎপাদেনর )�েE কায4করী। 

করেবনঃ 

✔ উপাU িনখI ঁত হওয়ার িবষয়. িনিXত করার জন' একিEত সমেGর সােথ উৎেসর উপাU 
পয4ােলাচনা করা ()যমন ইউ.িল.র ইনভেয়স, িমটার লগ্ , ইত'ািদ)।  

✔ ঐিতহািসক উপােUর সােথ বত4মান বছর.েক তI লনা করা। )যেকােনা /রj�পূণ4 পিরবত4ন ()যমন, 
১০%-এর উপর ব~ িW বা ¦াস) পিরিচত পিরবত4ন/িলেতই আেরাপেযাগ' হওয়া উিচত। যিদ না হয়, 
ন'ায'তা Jিতপ� করার জন' অিতিরQ তদ] হেত পাের। 

✔ িনিXত করা )য উপাU অনুসরণ করার জন' সাPিতকতম এবং হালনাগাদ করা )Pডশীট ব'বহার 
করা হে´ এবং সম�রকম �য়ংি[য় গণনা/ফমূ4লা স"ক রেয়েছ। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ িনভI 4 ল থাকা সুিনিXত করার জন' )যেকােনা আনুমািনক অথবা অনুমান সং[া] Jণালী-িবদ'া/ 
গণনাসমূহেক পয4ােলাচনা করা 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উপাU িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন)। 
X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং যI িQযIQ িনখI ঁত অনুমান-Jণালী ও উপাU 

()যমন যTিবদ'া-সং[া] গণনা) �ারা সমmথnত না হয়। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. )ফিসিল.র পািন ব'বহার সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই )ফিসিল.র 
পািনেক অনুসরণ করার কায4[েমর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যােত Ej. হেত পাের যার 
অ]ভI 4Q হেলাঃ: 

● Jাথিমক উপাU সংGেহর Jি[য়াসমূহ এবং উপােUর সূE/েলা ()যমন, ইনভেয়স/িল, সাইেট থাকা 
িমটার/িল, িমটােরর লগ/িল, ইত'ািদ); এবং 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়াসমূহ এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]রসমূহ, ইত'ািদ।) 
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যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  
• নিথপW আবশ.কঃ 

o পািন খরেচর )রকড4 ()যমন, মািসক িবল বা বাmষnক খরেচর )রকড4 ; এক. )Pডশীেট ()যমন 

এে`ল)-এ Jণীত িমটািরং )রকড4  তত�ণই "ক আেছ যত�ণ পয4ােলাচনার জন' িমটািরং 
)রকড4 ও পাওয়া যায়) যার )মাট সংখ'া. সম� JেK )দয়া উUেরর মাধ'েম িরেপাট4  করা উপােUর 

সােথ িমেল যায়। 

o )যখােন Jেযাজ', িমটার [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 

o )যখােন Jেযাজ' অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা 
o কারখানায় পািনর সম� উৎসেক সHূণ4 অনুসরণ করা হয়। এর অথ4 হেলা )য �র ১-এ 

তািলকাভI Q পািনর সম� উৎস/িল সHেক4  সম� কলােম সHূণ4 উUর রেয়েছ যা স"ক। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o মূল কম4চারীরা কারখানার পািনর উপাU অনুসরণ কায4[ম এবং কীভােব উপােUর /ণগত মান 

বজায় রাখা হয় )স সHেক4  অবিহত। 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পািনর )ভতের Jেবশ এবং/অথবা িন¶াশেনর উৎস/িলেক সুিনিXত করা 
o যিদ )কােনা কারখানার )ªা িমটার থােক, )ªা-িমটার/েলা যথাযথ জায়গায় আেছ িকনা এবং 

কাজ করেছ িকনা তা িনিXত করা 
o )ªািমটােরর ছিব )তালা (যিদ Jেযাজ' হয়)  

আংিশক পেয়n>েলা  

● কারখানার পািনর অ]ত এক. উৎেসর জন' উপের উি³িখত "পুেরা পেয়w"-এর মত একই 
বাধ'বাধকতা। এ.েক অবশ'ই সHূণ4র�েপ অনুসরণ করেত হেব। এর অথ4 হেলা )য �র ১-এ 
উি³িখত অ]ত এক. (সম� নয়) উৎেসর জন' সব/েলা কলােম সHূণ4 উUর রেয়েছ এবং সম� 
উUরেক সমথ4নেযাগ' Jমাণও রেয়েছ। 

অন.ান. !রফােরu>েলা: সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-
এর  Jিতেবদনসমূহেক তথ'ভI Q করার জন' এই JK. ব'বহার করা যায়। পািনর ব'বহার - সাvাই 
)চইেনর মূল কম4কI শলতার সূচক. উUরদাতােদরেক িজzাসা কের )য কাপেড়র কারখানা/েলা সমG বাmষnক 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 101 

পািনর ব'বহার সHেক4  Jিতেবদন িদেয়েছ িকনা।  ®'া¥/িল কাপেড়র কারখানার উপাU একিEত করেত 
পাের .এসিসর JেKর উUর )দয়ার জন'। 

  

পািনর ব3বহার - %র ২ 

২। পািনর ব5বহােরর জন5 আপনার কারখানা িক র�পেরখা ি6র কেরেছ ? যিদ তা হয়, 
পািনর Bসই সব উৎসRেলা Bবেছ িনন যার জন5 আপনার কারখানা Bবসলাইন ি6র 
কেরেছ। 

উৎস  
• )বসলাইন. িক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড)? 
● )বসলাইন পিরমাণ এবং পিরমােপর ইউিনট িক?  
● )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন 
● আপনার )বসলাইন. িকভােব গণনা হেয়িছল ? 
• )বসলাইন.েক যাচাই করা হেয়িছল? 

  

যিদ আপিন )কােনা উৎেসর জন' আপনার )বসলাইন (র�পেরখা ি�র করা) বছর. এবং পিরমাণ সHেক4  
জানােত না পােরন, তাহেল উgের না / জানা !নই িলখেবন ।  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
উ�িত বা ¦াস হওয়ার িবষয়. )দখােনার জন', আপনার Vরjর িব¯ু. জানা থাকা Jেয়াজন। এক. 

)বসলাইন ি�র করা ()যমন এক. পিরভািষত বছের িনmদno এক. প'ারািমটােরর বাmষnক কম4কI শলতা) 
আপনােক পািন িবষয়ক কম4কI শলতা অনুসরণ করা এবং ল�' ি�র করার )�েE এক. }o )রফাের� িব¯ু 
রাখেত স�ম করেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
")বসলাইন" হেলা Vরjর িব¯ু বা )ব�মাক4  যা আপিন ব| বছর ধের বারবার িনেজর সােথ িনেজেক তI লনা 
করার জন' ব'বহার করেত পােরন। 

এফইএম-এ, )বসলাইন. "অ'াবসলু'ট" হেত পাের (এক. িরেপা.4ং বছেরর সHূণ4 ব'য়। )যমন, বছর Jিত 
িমউিনিসপ'ােলর 150,000m3) অথবা এক. পণ' বা Jেয়াগসং[া] )ম�েকর )�েE িনয়মমািফক 
"নম4'ালাইজড" ()যমন, উৎপাদেনর ইউিনট িপছI  0.15m3)। Jেয়াগ-সং[া] ওঠাপড়ার িহেসব রাখার জন' 
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উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) করার সুপািরশ করা হয় )যেহতI  তা বছেরর-পর-বছর উপােUর আেরা 
ভােলা তI লনা এবং তার ফেল আেরা উপেযাগী, এবং পদে�পেযাগ' িবে�ষণ Jদান করেত পাের।  

)বসলাইন JিতZা করার সময়, িন�িলিখত/িল করার িবষয়. িনিXত করjনঃ 

● পািন ব'বহােরর উপাU �ায়ী, এবং এক. )বসলাইন িনধ4ারেণর )�েE ব'বহােরর জন' যেথo িকনা 
িনিXত করjন। িহগ্  এফইএম-এ, এক. )বসলাইেন সাধারণত এক. সHূণ4 ক'ােলeার বছেরর 
উপাU থাকা উিচত।  

o rকা: যিদ আপনার কারখানা. /রj�পূণ4 কাঠােমাগত অথবা Jেয়াগগত পিরবত4 েনর মেধ' 
িদেয় িগেয় থােক )যমন পেণ'র আহরণ অথবা Jকাের পিরবত4ন, সাধারণভােব, )সই 
পিরবত4ন/িল সHূণ4 হেয় যাওয়ার পের আপনার এক. )বসলাইন JিতZা করা অথবা 
পুনঃ�াপন করা উিচত। 

● )বসলাইন. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন 
(নম4'ালাইজড )বসলাইন/িলেক পছ¯ করা হয়)  

● উৎেসর উপাU এবং িনয়মমািফক (নম4'ালাইিজং) )ম�ে`র উপাU স"ক িকনা তা যাচাই করjন। 
o আেগর িহগ্  এফইএম  3.0 যাচাইকরণ )থেক Jা� পািন এবং উৎপাদেনর আয়তেনর 

উপাU, )যাগ' ব'িQবগ4 �ারা করা অভ']রীণ এবং বিহরাগত অিডট উপাU যাচাইেয়র 
Gহণেযাগ' সূE। 

● যথাযথ )বসলাইন )ম�ক Jেয়াগ করjন ()যমন, বছর Jিত অ'াবসলু'েটর জন' অথবা )বেছ )নয়া 
নম4'ালাইিজং )ম�ক িদেয় ভাগ করjন 1,000,000 িপছI  150,000 m3 = 0.15m3/ টI কেরা) 

o rকা: উৎপাদেনর সােথ সHক4 িবহীন পািন খরেচর জন', )যখােন যথাযথ হেব অন'ান' 
িনয়মমািফক )ম�ক ব'বহার করা উিচত। উদাহরণ �র�পঃ )কবলমাE ঘেরায়া পািনর 
ব'বহারেক ব'িQ িপছI  িনয়মমািফক করা যায় ()যমন, িদন অথবা মাস Jিত ব'িQ িপছI  
0.005m3)। 

×কাঃ যিদ এক. লে�'র )Jি�েত কম4কI শলতােক মূল'ায়ন করার জন' )বসলাইন.েক ব'বহার করা হয়, 
তেব )বসলাইন.েক অপিরবmতnত রাখেত হেব। 

িহগ্  এফইএম-এ !বসলাইেনর উপাg িরেপাটK  করাঃ 

করেবনঃ 

✔ Üাি]হীনতা িনিXত করার জন' পািন ব'বহােরর উৎেসর উপাU এবং অপিরমাmজnত িনয়মমািফক 
)ম�ক উপাU বা র' নম4'ালাইিজং )ম�ক )ডটার (পািনর ইনভেয়স, িমটার লগ, উৎপাদেনর 
পিরমাণ, ইত'ািদ) একিEত )মাট পিরমাণ যা )বসলাইন(/িল) িনধ4ারেণর জন' ব'বyত হেয়িছল, 
তার )Jি�েত পয4ােলাচনা করjন। ()যমন, মািসক পািন খরেচর )রকড4  দুবার কের খI ঁ.েয় )দখIন 
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িনিXত করার জন' )য )স/েলা বাmষnক পািন খরচ যা )বসলাইন গণনা করার জন' ব'বহার করা 
হেয়িছল, তার পিরমােণর সােথ িমলেছ)। 

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন। )বসলাইেনর উপাU এই বছর.েকই বণ4না কের। 
✔ )বসলাইেনর বছর.েক কীভােব গণনা করা হেয়িছল )স িবষেয় যেথo পিরমােণ খI ঁ.না. Jদান 

করেবন ()যমন, উৎপািদত কাপেড়র Jিত িমটাের পািনর খরচ িনয়মমািফক হেয়িছল)। 
✔ ")বসলাইন িক যাচাই করা হেয়িছল?" JেKর উUের )কবলমাE হঁ'া )বেছ িনন। পূব4বতী�  এক. িহগ্  

এফইএম ৩.০ যাচাই চলাকালীন )বসলাইন সং[া] উপাU যিদ সHুণ4ভােব যাচাই করা হেয় থােক, 
অথবা )যাগ' ব'িQ �ারা যিদ অভ']রীণ বা বিহরাগত অিডট করােনা হেয় থােক। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা 
হয়িন) 

X )সই )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা )য. অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ()যমন, পুেরা এক 
বছেরর উপাU )নই)।  

X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও উপাU �ারা 
সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা )ফিসিল.র )বসলাইন যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● )বসলাইন বছর.র উৎস সং[া] সম� উপাU (পািনর ইনভেয়স, িমটািরং লগ, উৎপাদেনর 
পিরমাণ) এবং )মাট একিEত উপাU; এবং/অথবা  

● )যখােন পাওয়া যােব )সখােন )বসলাইন উপাU যাচাইেয়র )রকড4  ()যমন, পূব4বতী�  িহগ্  যাচাই, 
উপােUর /ণগত মােনর পয4ােলাচনা, অভ']রীণ অথবা বিহরাগত অিডট, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.া 
• নিথপW আবশ.কঃ 

o িববরণ / Jণালী যা )দখাে´ )য )বসলাইন.েক কীভােব গণনা করা হেয়িছল 
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o নিথপE যা Jমাণ কের )য )বসলাইন )য বছর ি�র করা হেয়িছল )সই বছেরর ব'েয়র )রকেড4 র 

সােথ )বসলাইন িমেল যায় 

o )বসলাইন উপােUর সত'তা কীভােব Jিতপাদন করা হেয়িছল তা Jদশ4ন করার স�মতা ()যমন, 

িহগ এফইএম ৩.০ িদেয় যাচাই করা উপােUর ব'বহার, অভ']রীণ / বিহরাগত �বধতা Jি[য়ার 

ব'বহার) 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o )ম�েকর ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা। দল.র অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া 
করা উিচত এবং )দখােনা উিচত )য )বসলাইন উপাUেক কীভােব বলবৎ করা হেয়িছল ()যমন, 

িহগ্  ৩.০ িদেয় যাচাই করা উপাU ব'বহার করা হেয়িছল, অভ']রীণ �বধকরণ Jি[য়া, বিহরাগত 

অিডট ব'বহার করা হেয়িছল, ইত'ািদ।) 
  

৩। আপনার কারখানা িক জােন কারখানার Bকান Vি9য়া বা পিরচালনা সবেচেয় 
Bবিশ পািন ব5বহার কের? 

সেব4া» মাEায় পািন ব'বহারকারীেদর িচিiত করার পWিত আপেলাড করjন অথবা যিদ আপনার 
আপেলাড করার জন' )কােনা ডকI েমw না থােক, আপনার পWিত.র িববরণ িদন 

আপনার কারখানায় সেব4া» মাEায় পািন খরেচর কারণ/েলা িক ? 

আপেলােডর সুপািরশঃ Jি[য়া বা )সবার র 'ািsং, অথবা ি[য়াকলাপ )য/েলা সবেচেয় )বিশ পািন 

খরচ কের (পািন ব'বহােরর ভ'াল ুসহ)। 

 আপনার কারখানােত পািনেক সব4ািধক )কান িবষয়/েলা Jভািবত কের তা জানা /রj�পূণ4। পািন )তালা 
কমােনার জন' এ. আপনােক )সই কারণ/েলােক )কৗশলগতভােব ল�' িহসােব ি�র করেত সাহায' কের। 

উgের হঁ.া বলেবন )কবলমাE যিদ আপিন িমটােরর অব�ান সহ পািনর পাইপলাইেনর সHূণ4 ©িয়ং/  
ডায়াGাম / )ªাচােট4 র মাধ'েম িভতের )ঢাকা পািন, পািনর খরচ এবং িনKা] পািন নিথবW কের থােকন। 
এর মেধ' সেব4া» মাEায় পািন ব'বহারকারী Jি[য়াসমূহ, )মিশন/েলা, অথবা ি[য়াকলাপ/েলােক )বাঝার 
জন' সাবিমটািরং এবং যথাযথভােব )রকড4  রাখার িবষয়/েলােকও অ]ভI 4Q করা )যেত পাের। 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা তাজাপািনর ব'বহার এবং কারখানার উপর Jভাবেক মূল'ায়ণ করা এবং )কান Jি[য়া/েলা, 
)মিশন অথবা ি[য়াকলাপ/েলা সবেচেয় )বিশ পিরমাণ পািন ব'বহার কের তা িচিiত করা। 
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�ায়ী�বাদী Jেচoা/েলােক বজায় রাখার জন' এক. কারখানােক তার সীমানার )ভতের পািনর Jভাব 
িনয়Tক/েলােক িচিiত করেত হেব এবং [মপয4ায়ভI Q করেত হেব। পািনর Jভােবর উপর কত~ 4�কারী 
িবষয়/েলা সHেক4  একবার )বাঝাপড়া �তির হেয় )গেল এক. কারখানা )সই িবষয়/েলােত ল�'ি�র কের 
)কৗশলগতভােব তার ব'বহার এবং Jভাব কমােত পাের। কায4করীভােব িনয়Tণ করেত স�ম হওয়ার আেগ 
এক. কারখানার অবশ'ই ব'বহার এবং Jস�-সংি�o পািনর ঝI ঁ িক পিরমাপ করেত হেব। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
যিদ এক. কারখানা বIঝেত পাের )য পািনর ব'বহারেক )কান িবষয়/েলা Jভািবত করেছ এবং কীেসর Jভাব 
সবেচেয় )বিশ, তাহেল তার পরবতী�  JK/েলা যা িজzাসা করা হেব তার উUর )দয়ার জন' িববরণ িদেত হেব। 
কীভােব সেব4া» মাEার পািন ব'বহােরর Jি[য়া/ ি[য়াকলাপেক িচিiত করা হয় এবং িনmদnoভােব কী কারেণ 
উ» মাEায় পািন ব'বহার হে´, তা কারখানােক অবশ'ই )দখােত স�ম হেত হেব। 

এই JK.র উUর যথাযথভােব )দয়ার জন' এক. কারখানার অবশ'ই বIঝেত হেব )য কতটা পািন এক. 
সুিনmদno এলাকা / টI ল / Jি[য়ার মেধ' যাে´। )কাথায় ব'বহার িমটাের িহেসব করা হে´ অথবা িহসাব করা 
যায় )স. সহ কারখানার Jি[য়া/েলার )ªা ডায়াGাম হেলা উ» মাEার পািন ব'বহারকারী )�E/েলােক 
িচিiত করার Jথম পদে�প। 

এক. পWিত হেত পাের পািনর অিডেটর এক. )টমেvট �তির করা। এর অ]ভI 4Q হেলা কারখানার সম� 
পািন ব'বহারকারী সর�াম হােত িলেখ তািলকাভI Q করা এবং তারপের িমটার, চটজলিদ পরী�া, অথবা 
িহসােবর মাধ'েম িচিiত করা )য তািলকার Jিত. ব� কতটা পািন ব'বহার কের। একবার সHূণ4 হেল, 
অনুর�প ব�/েলােক দলবW কের সমG পিরমাণ িহেসব কের )নয়া যায় )যমন, বাথরjেমর সােথ রঁজক-
সর�ােমর তI লনা করার জন'। িবিভ� )�E/েলা কীভােব কাজ করেছ তা জানার জন' এ. ভােলা পWিত 
তেব )শষ করার জন' সময় এবং পির{ম লােগ। )যেহতI  পািনর অিডট )যেকােনা এক. সমেয়র িভিUেত 
এক. একক দৃ েকাণ, সমেয়র )Jি�েত তা কম4কI শলতােক িবচার করেত স�ম নয়। 

আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ   

1.পািনর অিডেটর ধাপ>েলা 
http://www.facilitiesnet.com/green/article/Steps-in-a-Water-Audit-Facilities-Management-
Green-Feature--9364 
 
2.পািনর অিডেটর উপাg সংqেহর িশট 
https://www.brewersassociation.org/attachments/0001/1518/Water_Water_Audit_Data_chec
klist.pdf 
 
3.ত�র ওেয়ট 7েসিসেঙর জন. পািনর িহসাব িনর�পেণর উপকরণ 
https://watercalculator.dnvgl.com 
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কারখানা জুেড় পািন পিরমােপর িরিডং )নয়ার জন' কারখানা/েলা বহনেযাগ' পািনর িমটাের িবিনেয়াগ 
করেত চাইেত পাের। ব'াটাির-চািলত িডিজট'াল ইন-লাইন িমটার এবং পাইেপর চারিদেক উেঠ যাওয়া নন-
ইনেভিসভ আÞােসািনক িমটার উভয়ই পাওয়া যায়। 

কcন পেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন পথিনেদK শনা:  

ক"নপণ' িশ@ে�েE উৎপাদন Jি[য়াসমূেহর উদাহরণ রেয়েছ )য/িল ব~ হৎ আয়তেন পািন খরচ করেত 
পাের: 

● ঢালাই (ঠা¥া করার পািন) 
● িGজ বার করা (পািন-িভিUক িডিGিজং এেজw �ারা) 
● )মিশিনং (ঠা¥া করার পািন) 
● রঙ করা ()পই�ং) 
● পািলশ করা (ঠা¥া করার জন' পািন ব'বহার করা হেত পাের) 
● অ'ােনাডাইেজশন, ইেলে�ােv.ং, ইেলে�ােলস )v.ং, )কা.ং 
● িJেwড সাmকnট )বাড4  িনম4াণ (ঠা¥া করার জন' পািন) 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.কঃ 
(কারখানা )দখােত পাের )য তারা কারখানার িভতের )ঢাকা পািন, পািনর �িত এবং িনগ4ত পািন 

িনেচর এক বা দুই ভােবই মূল'ায়ণ কেরেছ): 

o কারখানার নিথভI Q পািন মূল'ায়ণ (অভ']রীণভােব অথবা একজন ত~ তীয় প� �ারা িনব4াহ 

করা হেয়েছ) )য. )সই সম� দৃ েকাণ/েলােক িচিiত করেব )য/েলার ফেল সব4ািধক পািন 

)তালা হেয় থােক 

o কারখানার )ªাচাট4  যার অ]ভI 4Q হেলা পািনর ব'বহার এবং বজ4 'পািনর Jবােহর জন' )কাথায় 

পিরমাপ করা হেয়েছ। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o অভ']রীণভােব এবং বিহরাগতভােব িনব4াহ করা পািনর মূল'ায়েণর ফলাফল )থেক 

পিরচালকবগ4 এবং মূল কম4চারীরা জােনন )য সাইেটর )কান পিরেJি�ত/েলা পািন ব'বহােরর 

)�েE সবেচেয় )বিশ দায়ী 
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o �ানীয় পািনর চ'ােল�/েলা এবং কীভােব এ/েলার সােথ সাইেটর Jভাব যIQ হেয় যায় তা 
কত~ 4প� এবং মূল কম4চারীরা জােনন - উদাহরণ �র�প ভf গভ4 � পািনর সমস'ায় ভf Qেভাগী 
এক. অ�েল কারখানা. উ» মাEায় ভf গভ4 � পািন ব'বহার করেছ িকনা 

 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পািনর পাইপলাইেনর আঁকা ছিব (©িয়ং) / ডায়াGাম / )ªাচােট4 র পয4ােলাচনা করjন, কারখানা. 

তােদর পািনর ব'বহারিবিধ সHেক4  ওয়ািকবহাল িকনা )দখIন 

o পািনর ব'বহােরর জন' সাব িমটািরং এবং যথাযথ )রকড4  রাখা 
 

  

৪। Bযেকােনা উৎস Bথেক পািন ব5বহার wাস করার জন5 আপনার কারখানা িক লF5 
ি6র কেরেছ? যিদ তা হয়, পািনর Bসই সব উৎসRেলা Bবেছ িনন যার জন5 আপনার 
কারখানা wােসর লF5 ি6র কেরেছ। 

উৎস  

● এই উৎস )থেক পািন ব'বহার ¦াস করার জন' আপনার কারখানা িক ল�' ি�র কেরেছ? 
● এই উৎস )থেক পািন ব'বহার পিরবত4 েনর জন' আপনার ল�' িক ? (�াস করার !কােনা 

লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার, এবং ব� ি6র লেM.র জন. এক& ইিতবাচক 
শতকরা হার 7েবশ করান।) 

● লে�'র বছর. িলখIন  
● এ. িক এক. িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) নািক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) ল�'? 
● এই ল�' পূরেণর জন' পিরকি@ত পWিতর িববরণ িদন। 

আপেলাড করjনঃ পািন )তালা কমােনার জন' ি�র করা ল�'/েলা িবব~ত কের )যসব নিথপE 

যিদ আপিন আপনার ল�'মাEার পিরমাণ, বছর এবং )কােনা উৎেসর জন' এ. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) নািক 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) তা বলেত না পােরন তাহেল উgের না/ জানা !নই বলুন 

যিদ আপিন )সইসব পািনর উৎেসর জন' ল�' ি�র কেরন )য/েলা আপনার )মাট পািনর ব'বহােরর 80% 
বা তেতািধক পূরণ কের তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন।  
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যিদ আপিন )সইসব পািনর উৎেসর জন' ল�' ি�র কেরন )য/েলা আপনার )মাট পািনর পিরমােণর 50-
79% পূরণ কের তাহেল আপিন আংিশক পেয়n  পােবন। আপনার পািন ব'বহােরর ব~ হUম উৎস/েলা যা 
পিরেবশগত �িত ব~ িW কের, )স/েলােক ¦াস করার জন' এ. আপনার পুরTার। 

দয়া কের লM. করEনঃ )কান উৎস/েলােক আপিন উ�িতিবধান করার ল�'-সংবিলত বেল িরেপাট4  কেরন 
তার উপর িভিU কের সHূণ4 বা আংিশক পেয়w �য়ংি[য়ভােবই গণনা হেয় যায়। 

�াসজনক লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন 5% �াস করার জন. -5) এবং এক& 
ব� ি6মূলক লেM.র জন. ইিতবাচক শতকরা হার  (!যমন ব.বহােরর !MেW 5% ব� ি6র জন. 5) 7েবশ 
করােনা& িনি�ত করEন। 

 এই 7েtর উেwশ. িক? 

আপনার কারখানায় পািনর ব'বহার ¦ােসর জন' অ]ত এক. ল�' JিতZা করা। 

�ায়ী�বাদী (সাস্ েটইেনব্ ল) সং�া/েলা পিরেবেশর উপর তােদর �িতকর Jভাব কমােনার জন' অনবরত 
কাজ কের। এখন যখন আপিন জােনন )য আপনার কারখানা কতটা পািন ব'বহার কের (আপনার 
")বসলাইন"), এবং আপনার পািন ব'বহােরর সেব4া» বধ4ক/েলা, আপিন আপনার পািনর ব'বহার 
কমােনার জন' ল�' ি�র করেত �তির। 

ল�' দীঘ4েময়াদী বা �@েময়াদী হেত পাের (�@েময়াদী = ৩ বছেরর কম, দীঘ4েময়াদী = ৩ বছেরর )বিশ)। 
একবার ি�র হেয় )গেল, সাফল' পাওয়ার পেথ থাকার )�েE Jেয়াজনীয় পিরবত4ন/েলােক িনিXত করার 
জন' অ]ত �Eমািসক হাের একবার উ�িতিবধােনর িবষয়.েক পয4ােলাচনা করেত হেব। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. লে�'র )�েE )বসলাইেনর )Jি�েত এক. িনmদno তািরেখর মেধ' যেথo পিরমােণ উ�িত করার জন' 
চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) বা (নম4'ালাইজড) িনয়মমািফক )ম�ক ব'বহার করা যায়। িহগ্  এফইএম-এর জন', ¦াস-

সং[া] ল�'েক উৎপাদেনর আয়তেনর )ম�েকর সােথ (সাইেটর তথ' িবভােগ )বেছ )নয়া হয়ঃ বাmষnক 

আয়তেনর ইউিনট) অথবা অন'ান' যথাযথ Jেয়াগ-সং[া] )ম�েকর সােথ নম4'ালাইজ করা )যেত পাের । 

িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) এক. ল�' )কবলমাE ব'বসায় পিরবত4 েনর ফলাফল )যমন উৎপাদন ¦াস না 
হেয় )থেক, উ�িত Jক~ তপে� ঘটেল আপনােক তা Jদশ4ন কের। নম4'ালাইজড লে�'র এক. উদাহরণ হেলা 
এক িকেলাGাম িব[য়েযাগ' পেণ'র উৎপাদেনর জন' ব'বyত পািনর িকউিবক িমটার (m3/)কিজ)। 

এই JেKর উUের হঁ'া )লখার জন' আনুZািনক ল�' ি�র করা এফইএম-এর )�েE আবশ'ক। আনুZািনক 
উ�িতিবধােনর ল�' ি�র করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করা িনিXত করেবনঃ 
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● পািনর পিরমাণ কতটা কমােনা যায় )স. গণনা করার জন' উ�িতিবধােনর সুেযাগ/েলা এবং 
পদে�েপর আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ল�' ি�র করjন ()যমন যTপািত পালটােনা অথবা 
আপেGড করা)। 

o উদাহরণ �র�প, এক. কাউwার কােরw J�ালন ব'ব�া বসােনার মূল'ায়েনর িভিUেত 
এক. ল�' ি�র করার ফেল )পÉরসভা )থেক Jা� পািনর খরেচর বাmষnক হার উৎপািদত 
কাপেড়র Jিত )Tায়'ার িমটােরর )�েE ৫% কম হওয়ার আশা করা যায় যা J�ালন ব'ব�া 
িনম4াতার সিব�ার িববরণী এবং Jত'ািশত উৎপাদেনর আবশ'কতার আনুZািনক 
পয4ােলাচনার িভিUেত গণনা করা হেয়িছল।  অথবা 10% ¦ােসর ল�' )য. অজ4 ন করা 
যােব সম� ল'াভাটিরেত কম Jবােহর পািনর ট'াপ বসােনার মাধ'েম যা )ফিসিল.র 
)বসলাইন পািন ব'বহােরর উপাU এবং বসােনা হেব এরকম সম� ট'াপ/িলর ¦াসJা� 
Jবােহর হােরর িভিUেত গণনা করা হেয়িছল। 

● Jক~ ত লে�'র পিরমােণর সংzা িদন, যা শতকরা হাের Jকাশ করা হয় ()যমন, )পÉরসভার পািনর 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ব'বহার কাপেড়র )Tায়'ার িমটার িপছI  5% ¦াস করা)। এ. অবশ.ই 
উপের )যভােব বলা হেয়েছ )সরকম আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত হেব। 

● ল�' উৎপাদন অথবা কায4সHাদনা-সং[া] )ম�েকর )�েE ল�' চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন। 

● লে�'র Vরjর তািরখ. িনেদ4 শ করjন ()যমন, ")বসলাইন") 
● ল�'েশেষর তািরখ. িনেদ4 শ করjন, যার অথ4 হেলা আবশ'ক উ�িতিবধান সHূণ4 হওয়ার উেcিশত 

তািরখ। 
● উপযIQ পিরমাপক ইউিনট. িনেদ4 শ করjন 
● ল�' পয4ােলাচনা করার Jি[য়া JিতZা করjন। িনেদ4 িশত লে�' )পÉ ²ছােনার জন' গৃহীত 

পদে�প/েলা এবং তার অGগিতর মূল'ায়ন এই পয4ােলাচনােত অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। �Eমািসক 
পয4ােলাচনার জন' J�াবনা )দয়া হে´। 

● সাইেটর পািনর ব'বহার ¦ােসর )�েE ল�'. )যন Jাসি�ক হয় তা িনিXত করা ()যমন কারখানােত 
সবেচেয় /রj�পূণ4 পািন ব'বহােরর )�েE মেনািনেবশ করা) 

িহগ্  এফইএম-এ লM. িরেপাটK  করাঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ল�' 
পয4ােলাচনা করেবন।   

✔ ল�'ি�র করা ¦াস বা উ�িতেক শতকরা হার িহেসেব Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র জন. 
এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন ৫% �াস করার জন. -৫), এবং এক& ব� ি6মূলক 
লেM.র জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW ৫% ব� ি6র জন. ৫) 7েবশ 
করােনার িবষয়& িনি�ত করেবন। 
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✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত মাপকা"/িলর বণ4না িদনঃ" )লখা জায়গা.েত ল�'মাEা 
কীভােব পূরণ হেব )স িবষেয়  পয4া� খI ঁ.না. Jদান করjন ()যমন, িনয়মমািফক )পÉরসভার পািনর 
)�েE )ভতেরর খরচ ব'িQ িপছI  ৫% ¦াস করার িবষয়. অজ4 ন করা যােব িন�-JবাহসH� এবং 
�য়ংি[য়ভােব ব± হওয়া ট'াপ কারখানার সম� ল'াভাটিরেত বসােনার মাধ'েম)। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা। ()যমন, ¦ােসর এক. ল�'মাEা যা 

িবক@/িলর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর উপর িনভ4 রশীল নয় )যমন িবব~ ত ল�'মাEা পূরেণর 
জন' সর�াম/েলােক আপেGড করা অথবা ল�'মাEা পূরেণর জন' পদে�প িনেদ4 শ করা হয়িন।) 

X আনুমািনক ল�'মাEা সHেক4  িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও 
উপাU �ারা সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

)কােনা )ফিসিল.র )বসলাইন যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● পিরেপাষক সম� Jমাণ ()যমন গণনাসমূহ, পািন ব'বহার সং[া] উপাU এবং )বসলাইন/িল, 
নতI ন/J�ািবত সর�ােমর িববরণ, ইত'ািদ) যােত ল�'মাEা )য উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. 
আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র হেয়েছ তা যাচাই করা যায়।  

● মূল'ায়ন হওয়া ল�'মাEা এবং সুেযাগসমূহ কারখানার পািনর ব'বহােরর সােথ Jাসি�ক থাকা 
িনিXত করার জন' কারখানার পািনর উৎেসর সােথ সHmকnত কম4কা¥ এবং ব'বহার। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  

● নিথপW আবশ.কঃ 

o পিরেপাষক নিথপE যা Jদশ4ন কের )য ল�'মাEা/িল িনধ4ািরত হেয়েছ ¦াস / উ�িতিবধােনর 

সুেযাগসমূেহর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ()যমন, গণনা, পািনর ব'বহােরর উপাU 

এবং )বসলাইন/েলা, নতI ন/ J�ািবত সর�ােমর িববরণ, ইত'ািদ) 

o কীভােব ল�'মাEা(/িল) গণনা করা হয় তা )দখােনার জন' পিরেপাষক Jণালী এবং গণনা 
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o ল�'মাEা অজ4 ন করার জন' মাপকা"/পদে�েপর তািলকা 
o ল�'মাEা সHেক4  সংি�o কমী� েদরেক জানােনা হেয়িছল এবং )ফিসিল.েত পািনর /রj�পূণ4 

ব'বহারিবিধর সােথ সংযIQ হেয়িছল যা JK 3-এ িচিiত হেয়েছ। 

o সংেযােগর পWিত/েলার অ]ভI 4Q হেত পােরঃ সভা, বI েল.ন )বােড4 র )পাq, িনউজেলটার ছাপা, 
অন' )কােনা িলিখত ভােব )সইসব কমী� েদর সােথ সংেযাগ �াপন যারা কারখানায় শিQর 

ব'বহারিবিধর সােথ সHmকnত কােজর সােথ জিড়ত।  

▪ ×কাঃ যিদ ল�'/েলা সPিত ি�র করা হেয় থােক, পয4ােলাচনার কাঠােমা এবং 
দািয়�Jা� Jিতিনিধেদরেক অবশ'ই ইিতমেধ'ই কায4কর থাকেত হেব। 

 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা । দল.েক অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া 
করেত এবং Jদশ4ন করেত হেব ল�'মাEা কীভােব িনধ4ারণ করা হেয়িছল ()যমন, উ�িতিবধােনর 

সুেযাগসমূেহর মূল'ায়ন )থেক গণনায় Jা� ¦ােসর সংখ'া) এবং কীভােব ল�'মাEা.েক 

পয4েব�েণ রাখা এবং পয4ােলাচনা করা হেয়িছল। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব পািন সংর�ণ করার িবষয়. Jচার কেরন বা উৎসাহ )দন 

o কত~ 4প� িনর]র উ�িতিবধান করেছন এবং বাmষnক িভিUেত পািন কমােনার ল�'/েলার 

পয4ােলাচনা করেছন  

o পািন ব'বহার এবং িGনহাউস গ'াস িনগ4মন সHmকnত উপাU Jাসি�ক অভ']রীণ এবং/অথবা 
বিহরাগত )qকেহা¤ারেদর কােছ উপল¾ করা হয় যােত ল�' পূরেণর জন' দায়বWতা বজায় 

থােক 

আংিশক পেয়n>েলা  

● "হঁ'া" উUেরর মেতাই একই আবিশ'ক শত4 াবলী িক¢ )কবলমাE )সই উৎস/িলর জন' (অথবা 
এক. উৎস) )য/িল পািন ব'বহােরর 50-79% পূরণ কের (এই উপাU খI ঁেজ পাওয়া )গেছ JK 1-এ % 
অবদােনর গণনায়)। 

এই 7েtর জন. পেয়n কীভােব !দয়া হেব তার উদাহরণঃ 

যিদ )কােনা কারখানার পািনর উৎস/িল িন�িলিখত হয়ঃ 

● )ভতের এেস ব'বহার হওয়া পািনর ৯০% )পÉরসভা )থেক আেস; 
● সাইেট ব'বyত পািনর ১০% আেস কI েয়া )থেক 
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পুেরা পেয়w অজ4 ন করার জন', কারখানা.েক এরকম ল�'মাEা রাখেত হেব )য/িল )পÉরসভার পািনর 
ব'বহােরর )�েE উেcিশত কারণ এই উৎস. কারখানার )মাট পািন Jত'াহােরর ৮০%-এরও )বিশ পূরণ 
কের।  

যিদ ল�'মাEা )কবলমাE ভf গভ4 '� পািনর জন'ই ি�র করা হয়, তাহেল )কােনা পেয়w )দয়া হেব না )যেহতI  
এই উৎস. কারখানার )মাট পািন Jত'াহােরর ৫০%-এরও কম পূরণ কের। 

ল�' করেবন )য ল�'ি�র করা অথবা Jক~ ত পািন ¦ােসর পিরমাণ ()যমন, m3-)ত পিরমাণ) পুরT~ ত 
পেয়w/িল িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় না।  

এর ল�' হেলা কারখানা/িলেক পািন Jত'াহােরর সবেচেয় বড় উৎস/িলেক কিমেয় আনার ল�' ি�র 
করার জন' পুরT~ ত করা যা  সব4ািধক কায4করীভােব পিরেবশগত �িত কমায়। 

 

৫। পািন ব5বহার উsত করার জন5 আপনার কারখানার িক Bকােনা বা_বায়ন 
পিরকxনা রেয়েছ? 

বা~বায়ন পিরকVনার এক& 7িতিলিপ আপেলাড করEন। 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: দয়া কের পািন ব'বহার কম করা সং[া] পিরক@না. আপেলাড করjন 

যােত পািন ব'বহােরর )�েE ¦াস করার )�েE ল�'পূরেণর জন' িনধ4ািরত পদে�প/েলা Jিতফিলত 

হেব। 

 যিদ আপনার বা�বায়ন সং[া] এমন )কােনা পিরক@না থােক যা )দখায় )য আপিন আপনার ¦াস-
সং[া] ল�' অজ4 েনর জন' পদে�প িনে´ন তাহেল হঁ.া-সূচক উgর িদন  । 

যিদ আপনার )কােনা পিরক@না থােক িক¢ করণীয় সব কাজ আপিন না Vরj কের থােকন তাহেল আংিশক 
হঁ.া-সূচক উgর িদন। 

  

 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
পWিতগতভােব পািনর ব'বহার কমােনার জন' ল�'-ি�র করা এক. /রj�পূণ4 পদে�প, িক¢ আপনার 

কারখানােক অবশ'ই উ�িতিবধােনর জন' ¦াস-সং[া] পদে�প িনেত হেব। বা�বায়েনর জন' এক. 
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পিরক@না আপনার ল�'ি�র করা ¦াস অজ4 েনর জন' আপিন )য পদে�প/েলা Gহণ করেছন তােদর 

)দখায়।  িকছI  কারখানার িনmদno ল�' ছাড়াই বা�বায়ন পিরক@না থাকেত পাের।  উ�িতিবধােনর সুেযাগেক 

িচিiত করেত এবং সমাধান J�াব করার জন'ও কত~ 4পে�র একিনZতা, কমী� েদর সেচতনতা, এবং অংশGহণ 
জরjির, এবং যিদ Jেয়াজন হয়, আসল বা ব'েয়র জন' িনধ4ািরত ডলার ব'বহার কের J�ািবত সমাধান 
সফলভােব বা�বায়ন কের পিরবত4ন করা Jেয়াজন। সমাধান কায4করী করার অিভমুখী ব| স¸াব' 
পেথর মেধ' Jায়শই অ]ভI 4Q থােক ত~ তীয় প�ীয় পরামশ4, িলিখত নিথপE এবং JযI িQগত গেবষণা, 
িডজাইেনর ফাম4, এবং Jথম ধােপর পরী�ািনরী�া।  Vরj )থেকই এক. সংগ"ত এবং সুসমি¹ত উ�িত-

সং[া] পদে�প যােত )নয়া যায় তা সুিনিXত করার জন' ল�' অজ4 েনর সােথ সHmকnত সম� কম4কাe 
এক. বা�বায়ন পিরক@নার অংশ হওয়া উিচত। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
পািন সংর�ণ Jক@/েলার জন' সংেযাগ ব'ব�া এবং অনুেমাদেনর জন' দায়বW এক. ব'বসািয়ক Jি[য়া 
কারখানার �ারা নিথবW এবং আনুZািনক হওয়া উিচত। 

কম4-পদে�েপর মেধ' অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ  

1. পািন বঁাচােনার সুেযাগ/েলােক িচিiতকরণ 
2. পািন বঁাচােনার িবক@/েলা, িবিনেয়াগ এবং িবিনেয়াগ )ফরত (িরটান4 অন ইনেভqেমw) মূল'ায়ন 

করা 
3. )বেছ )নয়া সমাধােনর জন' আmথnক অনুেমাদন )দয়া 
4. সমাধান বা�বায়ন করা এবং ¦াস/েলােক অনুসরণ করা 
5. অGগিত পয4েব�ণ করার জন' কায4-পদে�েপর িনয়িমত পয4ােলাচনা করােনা 

পািন বঁাচােনার সুেযাগ/েলা িচিiত করার উপায়/েলার মেধ' কেয়ক. হেত পাের �তT কমী� , পািন সং[া] 
অিডট, এবং পািনর ভারসাম'। স�েয়র িকছI  সরল িবক@/িল র�ণােব�েণর সােথ যIQ )যমন িছt সািরেয় 
)ফলা। স�েয়র অন'ান' িবক@/েলা আেরা জ.ল হেত পাের যার মেধ' যTপািত/রাসায়িনক Jি[য়াকরণ 
বা Jিত�াপন বাধ'তামূলক হেত পাের )যমনঃ 

● Jি[য়া এবং )রিসিপেক উ�ততর করা 
● সেব4াUম অনুকf ল Jি[য়ার শত4/েলা এবং ßততার বাধ'বাধকতা খI ঁ.েয় )দখা 
● Jথমবােরই-স"ক হওয়া অজ4 ন করার মাEা বাড়ােনা 
● ধI েয়-)ফলা ধরেনর আচরণেক উ�ত করেত স�ম রাসায়িনক/েলার ব'বহার 
● Jি[য়া/েলার িম{ণঃ দু. �েরর জন' একই বাথ্ -এ র�ন এবং রাসায়িনক পদােথ4র ব'বহােরর 

স¸াবনা 
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● অন'ান' Jি[য়ার জন' )ধায়াধI িয়র আেগ হালকাভােব )ধায়া অথবা )ধায়ার পািন ব'বহার করার 
স¸াবনা 

মূল'ই সাধারণভােব সবেচেয় উে�েগর িবষয়, )সই কারেণ এক. কারখানার উিচত িবিনেয়াগ )ফরেতর 
িবষয়/েলােক মূল'ায়ণ করা )যেহতI  উ�য়েনর জন' িবিনেয়ােগর Jেয়াজন িক¢ পািন ব'বহােরর খরচেক 
কমােত স�ম হেত পাের এবং শিQ ও রাসায়িনক স�য়ও এর অ]ভI 4Q হেত পাের। একবার সমাধান খI ঁেজ 
)নয়া )গেল কারখানা.র বা�বায়নেক সময়সীমাভI Q করা এবং সহায়তা Jদান করা উিচত। এ. ভাল্ ভ 
বদলােনার মেতা সহজ অথবা এক. ত~ তীয় পে�র মাধ'েম নকশা বানােনার চI িQ �তির করার মেতা ক"ন। 
)শষ পয4] এই JK. )সই কাঠােমার িদেক তািকেয় রেয়েছ )য. হেলা )য কারখানা. কীভােব মজবIত 
Jবত4ন/েলার জন' পদে�প Gহণ কের। 

আপনার বা�বায়ন পিরক@নার অ]ভI 4Q হেত পাের )যেকােনা পদে�প যা পািনর ব'বহারেক কিমেয় )দয়। 
পািন স�য় করার পিরমােপর অ]ভI 4Q হেলাঃ 

● Jি[য়ার )শেষ জেম থাকা ব� সংGহ এবং পুনব4'বহার 
● শীতলীকরেণর জন' )নয়া পািন সংGহ এবং পুনব4'বহার 
● িজেরা িলকI 'ইড িডসচাজ4  ()জডএলিড) পািন পিরেশাধন JযI িQ ব'বহার কের ৮০%-এরও )বিশ 

পািন িরসাইক্ ল করা এবং পুনব4'বহার করা। 
● Jি[য়াজাত বা )ধায়ার পািন সংGহ এবং পুনব4'বহার (অ]ত ৩০%-এর সুপািরশ রেয়েছ) 
● িন� িলকােরর র�ক )মিশন ব'বহার 
● Jিত. �তT Jি[য়ার )রিসিপেত িলকােরর অনুপাত )দখােনা 
● িনর]র )ªা ওয়ােশর বদেল ব'াচ িহেসেব )ধায়ার Jবত4ন 
● ডাই (র�ক পদাথ4) এবং অি`িলয়ািরর জন' �য়ংি[য় বwন ব'ব�া (রাসায়িনক যার অ]ভI 4Q 

হেলা লবণ) 

সেব4াUম অভ'াস/েলার সুপািরেশর মেধ' আেছঃ 

● যTপািত পির¶ার/)ধায়াধI িয়র জন' র�ক পদােথ4র ব'ােচর সময়সীমা �তির করা (ডাই )মিশেন 
অনুর�প রঙ/েলােক ){ণীবW করা) 

● Jবােহ কম িপগ্ েমw সহ কম সংখ'ক বার )ধায়ার জন' ডাই িফে`শেনর অনুপাত ব~ িW করা 
● পািন কম ব'বহার করার �ােথ4 উ�তমােনর রাসায়িনক ব'বহার 
● পািন বঁাচােনার জন' আধIিনক সর�াম ইনqল করা 
● )ªা-িমটার Jি[য়া অনুযায়ী পািনর ব'বহার সHেক4  )খয়াল রােখ 
● পািনর সংর�ণ িবষেয় কমী�  সেচতনতা 
● িছt (অভ'াসগত ভােব নo হওয়া) ব± করা 
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আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  

● ি§ন বাই িডজাইেনর দশ. সেব4াUম অভ'াস: https://apparelimpact.org/case_study/best-
practices/ 

● িGন টI  উইয়'ার টI ল: 
https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558126/Green+to+Wear+2.0.pdf/2
1e45f62-8e99-1e1a-7c28-901efcf65073  

● qকেহাম আ]জ4 ািতক পািন JিতZান: http://www.siwi.org/ 
● বা�বায়ন পিরক@নার )টমেvট: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপE আবশ'কঃ 
o পািন ব'বহার ¦ােসর তািলকা যার অ]ভI 4Q হেলা সুিনmদno Jক@, ¦ােসর ল�', তািরখ, এবং 

Jগিত যা )মাট পািন ব'বহােরর ৮০% বা তারও )বিশ এবং/অথবা 
o বিহরাগত পে�র �ারা পািনর অিডট অথবা মূল'ায়ণ যার মাধ'েম পািন ¦ােসর সুেযাগ এবং 

বা�বায়েনর তািরখ িচিiত করা যােব 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কত~ 4প� )য সম� Jক@ বা�বািয়ত হে´ )স/েলা সHূণ4 হওয়ার )qটাস, এবং তােদর সােথ 

সHmকnত লাভ সহ পিরক@না.েক }oতর কের তI লেত পােরন। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব পািন সংর�ণ করার িবষয়. Jচার কেরন বা উৎসাহ )দন 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পিরক@নােত িচিiত Jক@/েলা সHূণ4 হেয় )গেছ বা কাজ চলেছ  

o পিরক@নার সােথ সংি�o )যেকােনা যTপািত বা Jি[য়ার ছিব তI লুন 

আংিশক হঁ.া  

● "হঁ'া" উUেরর জন' একই আবশ'কতা িক¢ উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎেসর জন') )য/িল 
সামিGক পািনর ব'বহােরর ৫০-৭৯% 
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 ৬।  আপনার Bবসলাইেনর তP লনায়, আপনার কারখানা িক Bকােনা উৎস Bথেক পািন 
Kহণ wাস কেরেছ? Bয সম_ পািনর উৎস Bথেক ব5বহার কমােনা Bগেছ BসRেলা Bবেছ 
িনন। 

উৎস  

• এক. )বসলাইন বছর )বেছ িনন  
● এই উৎস )থেক আপনার কারখানার পািন Jত'াহােরর )�েE পিরবত4ন িনেদ4 শ করjন 

(পিরমাণ, মােপর ইউিনট এবং শতকরা হাের বদল) 
● এই উ�িত অজ4 ন করার )�েE ব'বyত )কৗশল/েলার িববরণ িদন 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) বাmষnক পািন )তালার )�েE পািনর অ]ত এক. উৎেসর 

িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) বা চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) ¦ােসর Jমাণ ()যমন, উপিরভােগর তাজা পািন, 

ভf গভ4 '� পািন ইত'ািদ) যার িপছেন কারখানার গৃহীত পদে�েপর অবদান রেয়েছ। খ) পািন ¡'াক 

করার িরেপাট4  যা গত ক'ােলeার বছের নম4'ালাইজড পািন )তালার )�েE ¦াস )দখােব 

  

যিদ গত ক'ােলeার বছের আপনার )মাট পািন Jত'াহােরর 80% বা তেতািধক পূরণকারী পািনর উৎস/েলা 
)থেক পািন )তালা ¦াস করেত )পের থােকন তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন। 

যিদ গত ক'ােলeার বছের আপনার )মাট পািন Jত'াহােরর 50-79% পূরণকারী পািনর উৎস/েলা )থেক 
পািন )তালা আপিন ¦াস করেত )পের থােকন তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। আপনার পািন 
ব'বহােরর ব~ হUর উৎস/েলা যা পিরেবশগত �িত/েলােক সব4ােপ�া বািড়েয় )তােল, )স/েলােক ¦াস করার 
জন' এ. আপনার পুরTার। 

যিদ গত ক'ােল¥ার বছের আপনার িকছI ই ¦াস না হেয় থােক অথবা )কােনা এক. উৎেসর )�েE আপনােক 
যখন )সই উৎেসর জন' উUর িদেত হেব তখন আপনার ¦ােসর পিরমাণ যিদ আপিন বলেত স�ম না হন 
তাহেল না বাছেবন। 

যিদ আপিন আপনার Jেত'ক. উৎেসর জন' )বসলাইন িলেখ থােকন, আপনার ¦াস যেTর মেধ'ই 
�য়ংি[য়ভােব গণনা হেব। যিদ আপিন )বসলাইন এwার না কের থােকন, আপনার ¦াস সHেক4  িনেজ 
এwার করার িবক@ িনেচ রেয়েছ। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 

�ািয়�বাদীতা হেলা িনর]র উ�িতিবধােনর এক. যাEা। সাফল' হেলা ব'াপক এক কােজর ফলাফল যােত 

অ]ভI 4Q রেয়েছ অনুসরণ, ল�' ি�র করা, এবং ল�' পূরেণর জন' বা�বায়ন পিরক@না অনুযায়ী কাজ 
িনÔ� করা। এই JK. কারখানা/িলেক িরেপা.4ং বছর.েত পািন সংর�েণর )�েE তােদর িনণ4য়েযাগ' 
পিরমােণর অmজnত সাফল' Jদশ4ন করার এক. সুেযাগ Jদান কের। আেগর বছর জুেড় উ�িতিবধানেক 

অনুসরণ কের, এক. কারখানা তার সফলতার মাধ'েম মজবIত হওয়ার িদেক িনেজর একিনZতােক Jমাণ 
কের। 

এ. আপনার ক"ন পির{েমর মাধ'েম Jভাব ¦ােসর )�েE অনুসরণ করা, ল�' ি�র করা এবং এক. 
কম4পিরক@না �তির করার িবষয়/েলােক Jদশ4ন করার সুেযাগ। আপিন গত ক'ােল¥ার বছের িক অজ4 ন 
কেরেছন তা )শয়ার করার জন' এই JK. ব'বহার করjন। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
¦াস হেত পাের অ'াবসলু'ট (চf ড়া]) অথবা নম4'ালাইজড (িনয়মমািফক), তেব J�াবনা )দয়া হয় )য আপিন 
িনয়মমািফক ¦াসই )দখােবন )যমন "ভf গভ4 � পািনর ব'বহার িরেপা.4েঙর বছের ইউিনট Jিত 0.17 m3 
কমােনা হেয়িছল।" এর কারণ ব'বসািয়ক পিরবত4ন )যমন উৎপাদেন ¦াস ইত'ািদর তI লনায় িনয়মমািফক 

)ম�` Jক~ ত উ�িত Jদশ4ন কের। 

এই JেK হঁ'া উUর িদেত পারার জন' বছেরর পর বছর পািনর ব'বহার কম হওয়ার িবষয়. এফইএম-এ 
Jদশ4ন করা আবশ'ক। আপনার পািন ব'বহােরর উ�িত মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল 
িনিXত করেবনঃ 

● পািনর উৎেসর উপাU এবং একিEত )মাট সংখ'া. পয4ােলাচনা করেবন যােত উপাU এবং )যেকােনা 
�য়ংি[য় গণনা িনভI 4 ল রেয়েছ। 

● উ�িতর লে�' গৃহীত পদে�প/িল পুনmবnেবচনা করjন এবং ঐিতহািসক পািন ব'বহােরর উপাU এবং 
উ�িতর পিরমাণ িনধ4ারেণর জন' )বসলাইন/িলেক উপােUর সােথ তI লনা করার মাধ'েম এ/েলার 
কারেণ পিরমাপেযাগ' উ�িত ঘেটেছ িকনা তা িনধ4ারণ করjন। rকা: ঐিতহািসক উপাU িনভI 4 ল কীনা 
তাও যাচাই করেত হেব। 

o উদাহরণ �র�পঃ এক. àম কে¥ন্ েসট িরকভাির ব'ব�া বসােনার ফেল িনয়মমািফক পািন 
খরেচর )�েE বছেরর পর বছর উৎপািদত কাপেড়র িমটার িপছI  ২% ¦াস স¸ব হেয়িছল। 
কে¥ন্ েসট িরকভাির ব'ব�ায় বসােনা সাব-িমটােরর মাধ'েম এবং সাইেটর সামিGক )পÉর-
পািন খরেচর উপাU �ারা এ. মাপা হেয়িছল। 

িহগ্  এফইএম-এ উyিতিবধােনর িরেপা&Kংঃ 

করেবনঃ 
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✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল আওতাধীন রেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার 
জন' ¦াস-সং[া] উপাU পুনmবnেবচনা করেবন। 

✔ উ�িতিবধােনর পিরমাণ হয় এক. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ভ'াল ু
িহেসেব Jেবশ করান। বছেরর পর বছর ধের এই উৎেসর )থেক পািন ব'বহােরর )�েE এই হেলা 
পিরবত4ন। ()যমন, পূব4বতী�  বছেরর খরচ – িরেপা.4ং বছেরর খরচ = পািন ব'বহাের পিরবত4ন) �াস 
!দখােনার জন. এক& !নিতবাচক সংখ.া (!যমন -0.05 িনয়মমািফক �ােসর !MেW 0.05 
m3/টO কেরা) এবং এক& ব� ি6 !দখােনার জন. এক& ইিতবাচক সংখ.া (!যমন 0.03 িরসাইক্ ল 
করা পািন ব.বহােরর !MেW িনয়মমািফক ব� ি6র জন. 0.03 m3/টO কেরা) 7েবশ করােনার 
িবষয়& িনি�ত করEন। 

✔ ¦াস )দখােনার জন' যথাযথ ইউিনট )বেছ িনন। (যিদ উপযIQ ইউিনট পাওয়া না যায়, "এই উ�িত 
অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদনঃ" )লখা জায়গােত ইউিনট/িলেক তািলকাভI Q 
করjন) 

✔ পূব4বতী�  বছের উৎস. )থেক পািন ব'বহােরর (%) পিরবত4ন Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র জন. 
এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন 5% �াস করার জন. -5), এবং এক& ব� ি6মূলক 
লেM.র জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW 5% ব� ি6র জন. 5)  7েবশ 
করােনার িবষয়& িনি�ত করেবন। 

✔ "এই উ�িত অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদনঃ" )লখা জায়গােত পয4া� খI ঁ.না. 
জানােবন ()যমন, িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )পÉর ব'য় এক. কে¥ে�ট িরকভাির ব'ব�া 
বসােনার মাধ'েম ¦াস করা হেয়িছল)। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা )য/েলা এফইএম িরেপা.4ং বছের অmজnত হয়িন ()যমন 

ঐিতহািসক ¦াস যা 1 বছেররও আেগ অmজnত হেয়িছল )স/েলা িরেপাট4  করা উিচত নয়) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করjন যা চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) এবং উৎপাদেন ¦াস অথবা )ফিসিল.র 

¦াসJা� ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত। এই কারেণই উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইেজশন) 
করা জরjির।  

X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা। (যমন, সামিGক ¦াস অজ4 ন করা 
)গিছল িক¢ এ. এই ¦ােসর মাEা অজ4 ন করার জন' পিরমাপেযাগ' অথবা বmণnত পদে�েপর সােথ 
সHmকnত িছল না)। এ. িবেশষ কের জরjির যখন উ�িতর পিরমাণ Jা]ীয় ()যমন, 1-2%-এর )চেয় 
কম) এবং স¸বত পিরমাপ/ অনুসরেণর Ej. এবং/অথবা কায4সHাদনগত পিরবত4নশীলতার 
কারেণ ঘেটেছ। 
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×কাঃ Jক~ ত উ�িতর %-)ক এ. )Tার িদে´ না কারণ এক. কারখানা তার )শষ ৫-১০% পািনর 
কায4কািরতােক িনেয় কাজ করেত পাের যা পূরণ করা খIব ক"ন। আমরা িমিছিমিছ সদ' Vরj করােদর পুরT~ ত 
করেত এবং )নত~ �ানীয়েদর কম পেয়w িদেত চাই না। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা )ফিসিল.র উ�িত যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● িরেপাট4  করা ¦ােসর পিরমাণ িনভI 4 ল এবং পািনর ব'বহার কমােনার জন' গৃহীত পিরমাপেযাগ' 
পদে�প/িলর কারেণই ঘেটেছ তা যাচাই করার জন' সম� পিরেপাষক Jমাণ ()যমন পািন ব'বহােরর 
উপাU এবং )বসলাইন, ইত'ািদ)।  

● ¦াস করার জন' বা�বািয়ত পিরবত4ন/িল অথবা গৃহীত পদে�প/িল। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  
• নিথপE আবশ'কঃ 

o পািন অনুসরণকারী িরেপাট4  এবং Gহেণর )রকড4  যা পািনর )সই উৎস/েলার )�েE ¦াস Jদশ4ন 

কের )য/েলা আপনার )মাট পািন ব'বহােরর ৮০%-এরও )বিশ পিরমাণেক পূরণ কের। 

o নতI ন যTপািত )কনার অথবা কায4কারীতার উ�িতিবধােনর Jমাণ যা Jদশ4ন কের )য 

)কবলমাE উৎপাদন ¦াস কের, অথবা কমী� সংখ'া কমােনার মাধ'েম, বা Jি[য়া পিরবত4 েনর 

মেধ' িদেয় ¦াস করা হয়িন। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o পািনর ব'বহার ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা।  দল.েক }oভােব ব'াখ'া 
এবং Jদশ4ন করেত হেব )য কীভােব ¦ােসর মাEা অজ4 ন করা হেয়িছল ()যমন কী পদে�প Gহণ 

করা হেয়িছল, এবং এই পিরবত4নেক কীভােব পিরমাপ ও গণনা করা হেয়িছল)। 

o পিরচালকবগ4 িনয়িমতভােব পািন ব'বহার-¦াসকারী ল�'/েলােক পয4ােলাচনার মাধ'েম 

ধারাবািহক উ�িতিবধােনর জন' সেচo রেয়েছন 

o কত~ 4প� ব'াখ'া করেত পারেবন )য কীভােব উ�িতর জন' Jেয়াজনীয় পদে�প/েলা )নয়া 
হেয়িছল। 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
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o Jক@ পিরক@নার উপাদান/েলার অGগিত ()যমন, পািন )তালা কমােনার জন' 
সর�াম/Jি[য়ার পয4েব�ণ) 

o পািনর কায4কারীতা সং[া] Jক@/েলা )থেক )য ছাড় (িরেবট) )পেয়েছন (যিদ Jেযাজ' হয়) 

o পািনর কায4কািরতা সং[া] ল�'পূরেণর জন' পুরTার বা সা.4িফেকট 

আংিশক পেয়n>েলা  

● "হঁ'া" উUেরর জন' একই আবশ'কতা িক¢ উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎেসর জন') )য/িল 
সHূণ4 পািনর ব'বহােরর ৫০-৭৯% পূরণ কের 

  

পািনর ব3বহার - %র ৩  

৭।  পািন Kহণ বনাম ব5বহার (Bযমন Bকান Vি9য়াRেলা) এবং িনগIমন (Bযমন, 
বজI 5পািন পিরেশাধনাগার) -এর অনুসরণেযাগ5তােক মূল5ায়ণ করার জন5 িক 
আপনার কারখানা পািনর ভারসাম5 রFার িবষয়d বা অন5 Bকােনা িবে�ষণ 
বা_বায়ন কেরেছ? 

পািনর ভারসাম' িবে�ষণ করার পWিত আপেলাড করjন। 

• পািনর ভারসােম'র িবে�ষণ কীভােব করা হেয়িছল 

  

হঁ.া উgর িদন যিদ আপনার কারখানা পািন Gহণ বনাম কারখানায় তার ব'বহারিবিধ এবং িনKমেণর 
অনুসরণেযাগ'তােক সHূণ4র�েপ )বাঝার জন' পািনর ভারসাম' র�ার িবষয়. বা�বায়ন কের থােক। 
িন�িলিখত তথ' পািনর ভারসাম' সং[া] সHূণ4তার অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। 

আংিশক হঁ.া বলুন যিদ আপিন পািনর ভারসাম' আংিশকভােব সHূণ4 কের থােকন িক¢ সম� 
বাধ'বাধকতা পূরণ করার )�েE কম4পিরক@না মাE রেয়েছ। 

অ]ভI 4Q হেলাঃ 

● কারখানা )ঢাকা পািনঃ পিরমাণ এবং পািনর উৎস 
● উৎপাদন Jি[য়া চলাকালীন ব'বyত পািনর পিরমাণ 
● কারখানায় িরসাইক্ ল হওয়া / পুনব4'বyত হওয়া পািনর পিরমাণ 
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● উৎপািদত বজ4 'পািনর /ণগত মান 
● কারখানায় উৎপািদত বজ4 'পািন 
● িনেজেদর পিরেশাধন কােয4র পের িনKা] পািনর আয়তন 
● )য হাের পািনর ভারসাম'েক হালনাগাদ করা হয় 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানা জুেড় পািনর ভারসাম' �তির করেল িহসাব না থাকা পািনেক িচিiত করেত এবং কায4কািরতার 

উ�িতিবধােনর সুেযাগ রেয়েছ এমন জায়গা/েলােত অ]দৃ4   Jদান করেত কারখানা/েলা সহায়তা পায়। 

পািনর ভারসাম', ঐিতহািসকভােব পািনর ব'বহার এবং পািনর মূল' সহ, এক. কারখানােক সামিGকভােব 

কারখানােত পািনর ব'বহার এবং আmথnক স�েয়র সুেযাগ সHেক4  বIঝেত সাহায' কের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
সমেয়র দৃশ'মানতার )Jি�েত কম4কI শলতােক )দখায় )য পWিত )স.ই হেলা পািনর ভারসাম'। পািনর 

ভারসাম' সং[া] ব'ব�া এক. কারখানােক পািনর ব'বহার এবং িছt ও বাÔীভবেনর মাধ'েম স¸াব' �িত 
িচিiত করেত সহায়তা কের )যেহতI  এ. )যেকােনা এক. অ�েল / উপাদােন/ Jি[য়ােত বজ4 'পািনর িবষয়. 
খI ঁ.েয় )দেখ। মূল' সহ ঐিতহািসক পািনর ব'বহার )¡¥ �তির করেত পাের যা এক. কারখানােক অেনকটা 
সময় ধের কারখানা �র )থেক ব'িQিভিUক Jি[য়ার ধাপ অবিধ কম4কI শলতােক দৃ েগাচর করেত সহায়তা 
কের। পািনর ভারসাম' �তির করার )�েE সীমানা সৃ কারী িবষয়/েলা হেলা িমটার/িহেসব এবং উপােUর 

লগ, )য/েলােক র�ণােব�ণ করেত হয়। এ.েক �য়ংি[য়ভােব এবং চািহদার িভিUেত ঘটােনার জন' 
�বদু'িতন উপাU ব'ব�া বা�বািয়ত করা যায়, )য. সময় এবং Jেচoােক অেনকটাই কিমেয় আনেব অন'থায় 

যা করার জন' পািন অিডেটর Jেয়াজন। 

Jাথিমক পািনর ভারসাম' কারখানার গিeর প²ািচলেক ধত4ব' িহেসেব িবেবচনা কের এবং বাইেরর উৎস/েলা 
)থেক কারখানার িভতের আসা সম� পািনেক িচিiত কের (যার অ]ভI 4Q হেলা কারখানার )ভতরকার 
কI েয়া), এবং কারখানা )থেক িনগ4ত সম� বজ4 'পািন এবং নদ4 মার Jবাহ। এক. আদশ4 পিরেবেশ )কােনা 
�িত হয় না, )সই কারেণ ইনªুেয়w (অ]ঃJবাহ) - এªুেয়w (বিহJ4বাহ) = ০। 

তেব, বা�ব পিরি�িতেত, ইনªুেয়w এবং এªুেয়েwর মেধ' পাথ4ক' শূন' হেত পাের না। পাথ4ক' স¸বত হেয় 
যায় িছt, বাÔীভবন (ই´াক~ ত বা অিন´াক~ ত), পিরমােপর ভI ল (১-১০%), ইত'ািদেত। সমG পািনর 
ব'বহােরর ১৫%-এর কম পাথ4ক' হেল তা �াভািবক। যাইেহাক, সমG পািনর ব'বহােরর 25%-এর )বিশ 
সাধারণভােব এক. ব~ হUর সমস'ার পিরচায়ক এবং পািন িনঃসরেণর উৎস/িলেক অিতিরQ তদে]র 
মাধ'েম িচিiত করা Jেয়াজন। উদাহরণ িহেসেব, এ. Jায়শই িছt এবং খারাপ কম4কI শলতা-সH� 
যTপািতেক খI ঁেজ বার করেত পাের।আেরা উ�ত ধরেনর পািনর ভারসাম' প²ািচল )খ²াজার িবষয়.েক 
কারখানার এলাকাগত সীমানা )থেক বািড়র সীমানা, িনম4াণ Jি[য়ার সীমানা, অথবা এমনিক এক. 
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উপকরণ/যTপািত-িনmদno সীমানার িদেকও দৃ  িনবW কের। টI েলর িভতের িক ঢI কেছ এবং তা )থেক িক বার 
হে´? এই উ�ততর ভারসাম'. )কবলমাE িমটািরং এবং ব'বহােরর জন' উপল¾ িহেসব-পেয়w �ারা 
সীমাবW িক¢ এক. কারখানার )ভতের পািন ব'বহােরর ব~ হUর পিরমাপ কের থােক, যা পিরবেত4  )সইসব 
ব'বহার/েলার )�েE ব~ হUর িনয়Tণ Jদান কের। 

● আপনার সমG কারখানােত পািন িকভােব ব'বহার হয় তা িচিiত এবং িবে�ষণ করjন। কারখানায় 
পািনর আগমন বনাম ব'বহার ()যমন, )কান Jি[য়া/েলা) এবং বিহগ4মন ()যমন, ই.িপ)-এর 
অনুসরণেযাগ'তােক মূল'ায়ণ করার/)বাঝার জন' কারখানােত িবে�ষণ অবশ'ই হওয়া উিচত। 
এক. ভােলা পWিত হল পািনর ভারসাম' �তির করা। চািহদার িভিUেত পািনর ভারসাম' Jাথিমক 
বা উ�ততর হেত পাের। 

● এক. কারখানােত পািনর ভারসাম' �তির কারখানা.েক িহেসব-বিহভf 4 ত পািনেক িচিiত করেত 
এবং কায4কািরতা উ�য়েনর সুেযাগিবিশo )�E/েলােত অ]দৃ4   Jদােনর মাধ'েম সহায়তা কের। 
পািনর ভারসাম', ঐিতহািসকভােব পািনর ব'বহার এবং পািনর মূল' সহ, )ফিসিল./িলেক 
)ফিসিল.েত পািনর সামিGক ব'বহার এবং স�েয়র সুেযাগসমূহ সHেক4  বIঝেত সাহায' করেব। 

● Jাথিমকভােব পািনর ভারসাম' হেলা এক. সমীকরণ যা )ফিসিল.র িভতের আসা এবং বাইের 
)বরেনা পািনর Jবােহর িববরণ )দয়। আদশ4 পিরেবেশ িমটাের িহসাব করা ইনªুেয়w এªু'েয়েwর 
)মাট পিরমােণর সমান হেব (ইনªু'েয়w = এªু'েয়w)। যখন এ/েলা সমান নয়, তখন বIঝেত হেব )য 
পািনর �িত হে´ বা ব'বহার হে´ঃ ইনªু'েয়w - এªু'েয়w - পািনর �িত। িকছI  �িত, )যমন 
বাÔীভবন, সাধারণ িনম4াণমূলক পিরচালনার অংশ। 

এখােন Jাথিমক পািন-ভারসােম'র এক. উদাহরণ রেয়েছ যা আপনার কারখানায় পািনর ইনেªা বনাম 
আউটেªােক Jদশ4ন কেরঃ 
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সূE: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371716300221 

● ১৫%-এর )বিশ পাথ4ক' িমটার এবং িহসােবর Ej.র ছািড়েয় আেরা )বিশ অিমেলর পিরচায়ক এবং 
িছt বা অন'ান' স¸াব' সমস'ার অি�ে�র িদেক িনেদ4 শ কের। (সাধারণভােব, গণনার িহসােব ১৫% 
পািনর �িত আসেলই এক. ভােলা ভারসাম', ১৫%-এর )বিশ হেল তা খারাপ ভারসাম' এবং 
িনভI 4 ল হওয়া িনিXত করার জন' আবার িহেসব করার দরকার হেত পাের। পািনর �িতর ভারসাম' 
০ বা )নিতবাচক হেল তা সাধারণত ভI ল।) 

● আেরা উ�ততর পািনর ভারসাম' )যখােন Jেত'ক. এলাকা, বািড়, Jি[য়া, অথবা এমনিক যেTও 
ইনªু'েয়w এবং এªু'েয়w িমটাের গণনা করা হেয়েছ, তা আেরা িবশদ পািন-ভারসাম' িনব4াহ 
হওয়ােত সহায়তা কের। এ. িনmদno এলাকা বা িবি¤েঙ অত'িধক পািনর ব'বহার )দখােত পাের। 
আেরা ল�'-সমি¹ত কায4কারীতার উ�িতিবধােনর জন'। 

● যত )বিশবার পািনর ভারসাম'েক পয4ােলাচনা করা হেব, কারখানায় পািনর ব'বহার এবং �বিচE' 
সHেক4  )বাঝাপড়া তত )বিশ হেব। এক. ব'বসােক তার Jেচoার �র এবং স¸াব' Jা� মূেল'র মেধ' 
ভারসাম' বজায় রাখেত হেব। মািসক পািনর ভারসােম'র সুপািরশ করা হয় )যেহতI  এ. মরসুমী 
Jবণতা এবং পািন ব'বহােরর পিরবত4নশীলতার )�েE )বাঝাপড়া করেত সাহায' কের এবং 
সাধারণত অিধকাংশ পািন ব'বহার সং[া] িবেলর হােরর সােথ একেE আেস। 

শPেকাষঃ 

● পািনর ভারসাম': Jাথিমকভােব পািনর ভারসাম' হেলা এক. সমীকরণ যা )ফিসিল.র িভতের 
আসা এবং বাইের )বরেনা পািনর Jবােহর িববরণ )দয়। িমটাের িহসাব করা )মাট ইনªু'েয়w সম� 
এªু'েয়w এবং পািনর �িতর সােথ সমান হেব। 

নমুনার জন' ওেয়বসাইট )দখIন - http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp 

আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  

● িজইএমআই (GEMI) "কােলáং দ' ©প্ সঃ আ ওয়াটার সাস্ েটইিনিবিল. v'ানার" 
http://waterplanner.gemi.org/index.htm 

● ®jয়ার সিমিতর ")চকিলqঃ ওয়াটার অিডট অ'া¥ )ডটা কােলকশন শীট " 
https://www.brewersassociation.org/attachments/0001/1518/Water_Water_Audit_Data_c
hecklist.pdf 
 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 124 

o কারখানা. সHূণ4র�েপ  পািনর ভারসাম' বা�বায়ন কেরেছ অথবা কারখানায় পািন )ঢাকা 
বনাম ব'বহারিবিধ এবং িনKমেণর অনুসরণেযাগ'তােক সHূণ4ভােব বIঝেত পারার জন' 
িবে�ষণ করার অন' )কােনা পWিত �´ভােব Jদশ4ন করেত স�ম 

o এই িরেপােট4  িন�িলিখত তথ'/েলা অ]ভI 4Q হওয়া উিচতঃ 
▪ কারখানা )ঢাকা পািনঃ পিরমাণ এবং পািনর উৎস 

▪ উৎপাদন Jি[য়া চলাকালীন ব'বyত পািনর পিরমাণ 

▪ কারখানায় িরসাইক্ ল হওয়া / পুনব4'বyত হওয়া পািনর পিরমাণ 

▪ উৎপািদতবজ4 'পািনর  /ণগত মান 

▪ িনেজেদর পিরেশাধন কােয4র পের িনKা] পািনর আয়তন 

▪ )য হাের পািনর ভারসাম'েক হালনাগাদ করা হয় 
 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o পািনর ভারসাম' কত ঘন ঘন পয4ােলাচনা করা হয়? 

o পািনর ভারসাম' )থেক আপিন কী িশেখেছন? 

o )কাথাও �িত হেয়িছল? কত বড়? )স/েলােক কীভােব ব'াখ'া করা হেয়িছল? 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পািনর পাইপলাইেনর ©িয়ং/ ডায়াGাম / )ªাচাট4  পয4ােলাচনা করjন, কারখানা. তােদর পািনর 

ব'বহারিবিধ (ইনপুট )থেক আউটপুট অবিধ) সHেক4  অবিহত িকনা )দখIন 

o পািনর ব'বহােরর জন' সাব িমটািরং  এবং যথাযথ )রকড4  রাখা 
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    বজ6 3পািন  
 
বজ4 'পািনেক স"কভােব িনয়Tণ, )শাধন এবং মুQ না করা হেল তা 
আেশপােশর Jাক~ িতক ব'ব�ায় এবং কমু'িন.েত দূষণ এবং )নাংরা 
ছড়ােনার )�েE /রj�পূণ4 হেয় উঠেত পাের। সম� )ফিসিল.েতই 

িকছI টা বজ4 'পািন থােকঃ 
• ঘেরায়া ব.বহার: )শÉচাগার, Ûান, রা�াঘর, )ধায়ামাজা, 

ইত'ািদ। 

● িশVেMেWর ব.বহার: উৎপাদন, লুি®েকশন, ঠা¥া করা, 
র�ণােব�ণ, উৎপাদক যTপািত পির¶ার করা, ইত'ািদ। 

মূল'ায়ণ সং[া] JেKর উUর )দয়ার আেগ, আপনােক আেগ 
বজ4 'পািন পিরেশাধন এবং িন¶াশন িবষেয় আপনার )ফিসিল.র 
মানিসকতা সHেক4  বলেত বলা হেব। িন�িলিখত ব'বহার এবং 

)শাধন পWিত/েলাই িনধ4ারণ করেব )য আপনার )ফিসিল.র জন' 
বজ4 'পািন সHmকnত )কান JK/েলা জমা )দয়া হেবঃ 

• িশ@ে�EিভিUক এবং/অথবা ঘেরায়া বজ4 'পািন?  
● সাইেটর বাইের )শাধনকায4, সাইেটর )ভতের )শাধনকায4, 

সাইেটর িভতের ও বাইের - উভয় )�েEর )শাধনকায4, অথবা )কােনা তরল িনKমণ )নই (িজেরা 
িলকI 'ইড িডসচাজ4 )? 

িহগ ওেয়qওয়াটার িবভাগ অনুযায়ী আপনার করা আবশ'কঃ  
• িশ@ে�E বা গৃহিভিUক ব'বহার )থেক উৎপািদত বজ4 'পািনর পিরমাণ )জেন রাখা 
● বজ4 'পািন সং[া] এমন সম� /ণগত প'ারািমটার সHেক4  জানান যা অনুমিতর শত4  অথবা 

িশ@ে�েEর মানদe(/েলা))ক, )যমন )জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকা, অনুসরণ করেছ না বেল 
সাPিতকতম /ণগত মান পরী�ায় জানা )গেছ 

o কcনপেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন িনেদK িশকা: যিদও )জডিডএইচিস বজ4 'পািনর 
িনেদ4 িশকা/িল ক"নপণ' িনম4াতােদর জন' Jত'�ভােব Jেযাজ' নয়, )যখােন যথাযথ হেব 
)সখােন উে³খ করার জন' অথবা িশ@ে�েE সমমােনর সেব4াUম অনুশীলন.েক Gহণ 
করার জন' তােদরেক উৎসািহত করা হয়। 

● অফসাইট বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার )থেক Jা� নাম এবং /ণগত ফলাফেলর  িরেপাট4  িদন (যিদ 
Jেযাজ' হয়) 

● িনয়িমত পিরেশাধন ব'থ4 হেল ব'াক-আপ Jি[য়া িবব~ ত করjন (যিদ Jেযাজ' হয়)  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 126 

● যথাযথাভােব কাদা িনKমেণর িবষয়. িনিXত করjন (যিদ Jেযাজ' হয়)  
● আপনার কারখানা Jি[য়াজাত বজ4 'পািনেক Jি[য়ার জন' পািন িহেসেব পুনব4'বহার এবং/অথবা 

িরসাইক্ ল কের িকনা )স িবষেয় িরেপাট4  করjন (যিদ Jেযাজ' হয়) 

বজ4 'পািনর ভf িমকা 
এই িবভাগ. আপনার )ফিসিল.র  অভ']ের পুনব4'বহােরর লে�' চািলত নয় এমন এক. �ান )থেক পািন 
িনঃসরণ সHেক4  বেল।  বজ4 'পািন Jাক~ িতক দূষেণর )�েE /রj�পূণ4 ভf িমকা িনেত পাের যিদ তা 
যথাযথভােব িনয়Tণ করা, জমােনা, �ানা]র করা, পিরেশাধন করা, এবং / অথবা িন¶াশন করা না হয়।  
 
যিদ আপনার )ফিসিল. তার )য )কােনা পিরচালনার )�েE পািন ব'বহার কের, তাহেল )কােনা না )কােনা 
র�েপ  িশ@জাত বজ4 'পািন  অথবা তরল িনঃসরণ অবশ'ই থাকেব।  এর অ]ভI 4Q হেলা আপনার 
)ফিসিল.র িভতের সম� ধরেনর উৎপাদনিভিUক এবং/অথবা বািণিজ'ক ি[য়াকলাপ, )যমন িশ@জাত 
Jি[য়াকরণ, �তলাQকরণ, শীতলীকরণ, র�ণােব�ণ, পির¶ার করা, এবং ঘেরায়া ব'বহার ()যমন, 
ডmমnটির, )শÉচাগার, Ûানঘর, রা�াঘর)।  যিদ এর )যেকােনা এক. )কােনা )ফিসিল.র িভতের থােক তাহেল 
�ান.েত )যেকােনা র�েপ বজ4 'পািন এবং )সই স�±ীয় িনঃসরণ এবং Jবাহও বজায় আেছ।  
 
বজ4 'পািনর Jবােহর অেনক র�প থাকেত পােরঃ  

• এক. িশ@জাত, ক~ িষজাত, বা বািণিজ'ক Jি[য়ার িবিভ� �র )থেক উৎসািরত 
Jবােহর Jি[য়াকরণ (অথবা "ব'বসা করা");  

● বজ4 'পািন শীতলীকরণ অথবা অন'ান' }শ4-িবযIQ বজ4 'পািন ()যমন, ªািশং িচলার);  
● )া-ডাউন ()যমন, কেPসার, বয়লার ইত'ািদ )থেক);  
● )শÉচ/ ঘেরায়া বজ4 'পািন ()যমন, )শÉচাগার, )বিসন Jভ~ িত )থেক)।  

অন'ান' ধরেনর তরল িনঃসরেণর অ]ভI 4Q হেলাঃ  
• ছাত, দৃঢ় ঋজু �ানসমূহ, গািড় পাক4  করার জায়গা ইত'ািদ )থেক ঝেড়র পািন গিড়েয় যাওয়া (অেনক 

সময় যােক উপিরভাগ িনসৃত পািনও বলা হেয় থােক);   
● ফায়ারওয়াটার (আ/ন )নভােনার ি©েল ব'বyত িন¶াশনেযাগ' পািন) 

ব|ল িজzািসত এক. JK িজেzস কের "আমার বজ4 'পািনেক িশ@ে�Eীয় অথবা ঘেরায়া িহেসেব কীভােব 
){ণীভI Q করব। আপনােক িসWা] িনেত সাহায' করার জন' িনেচ এক. ডায়াGাম )দয়া আেছ, )সই সম� 
জন' িকছI  ×কা সহ )যসব )�েE তবIও িবষয়. ততটা }o নয়। 
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বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা করার জন' সবেচেয় যথাযথ বা কায4করী িবক@/েলা সHেক4  িসWা] ()যমন অন-
সাইট )শাধন, পুনব4'বহােরর জন' সাইট-বিহভf 4 ত )শাধন, ইত'ািদ) অেনক িবষেয়র উপর িনভ4 র করেব, যার 
অ]ভI 4Q হেলাঃ 

• )ফিসিল.র অব�ান  
● বািহ'ক পিরকাঠােমার উপি�িত  
● উৎসািরত বজ4 'পািনর পিরমাণ  
● বজ4 'পািনর উপাদান  
● পিরেশািধত বজ4 'পািনর সাইটিভিUক (অথবা সাইট-বিহভf 4 ত) পুনব4'বহার  
● মূল'  
● �ানীয় Jশাসিনক আবশ'কতা  

  

বজ4 'পািন যা িশ@ে�E-
স�±ীয় নয় 
ঘেরায়া বজ4 'পািন

 

 

Jি[য়াজাত বজ4 'পািন 

বজ4 'পািন  

িশ@জাত বজ4 'পািন 

আনুZািনক বজ4 'পািন (এর অব�ান িনmবnেশেষ)** 

ডেম4টিরর বজ4 'পািন** 

ক'া�ন / ক'ােফ / রা�াঘেরর বজ4 'পািন** 

বজ4 ' গ'াস পিরেশাধন )ফিসিল. বজ4 'পািন 

)ফিসিল. র�ণােব�েণর বজ4 'পািন 

সং}শ4যIQ শীতলীকরেণর (কw'া� 
কI িলং পািন

Jারি¸ক �ের ঝেড়র পািন বেয় যাওয়া  

)য পািন বজ4 ' নয় 
(পির´� িনকাশী ব'ব�া) 

Jারি¸ক �েরর পের ঝেড়র পািন বেয় যাওয়া 
শীতলীকরেণর কােজ ব'বyত পািন যা সং}শ4হীন 
পেরা� ।

কয়লা/বজ4 '/কাদার িঢিপ িনঃসৃত তরল যা অন' 
উপাদানযIQ িলেচট
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পিরেশাধনেযাগ' বজ4 'পািনর পিরমাণ এবং /ণগত মান )সই বজ4 'পািনর ধারার পিরেশাধন ি[য়ােক অথবা 
িন¶াশন িবক@েক  Jভািবত / িনয়Tণ করেব।  উদাহরণ �র�প, /রj�পূণ4 পাথ4ক' থাকেত পাের এ/েলার 
মেধ'ঃ   

• বজ4 'পািনর পিরমাণ এবং Jবােহর হার  
● অিমি{ত পদাথ4 ()টাট'াল সাসেপেeড সিলড- .এসএস)  
● �জব অি`েজেনর চািহদা (বােয়ালিজক'াল অি`েজন িডম'া¥ - িবওিড)  

 
রাসায়িনক অি`েজেনর চািহদা ()কিমক'াল অি`েজন িডম'া¥ - িসওিড)  

● স¸াব' িবষ ()যমন রাসায়িনক, ওষIধ / অ'া�বােয়া.ক ইত'ািদ )থেক)  
● )হিভ )মটাল উপাদান ()যমন অ'া�মিন, আেস4িনক, ক'াডিময়াম, )[ািময়াম, )কাবাË, তামা, 

সায়ানাইড, িসসা, পারদ, িনেকল, িজs, ইত'ািদ)  
● িপএইচ (অãতা / �ার)  
● রঙ  
● তাপমাEা  
●  সারফ'া�'াw  
● নাইে¡ােজন এবং ফসফরােসর পিরমাণ  
● )তল এবং িGজ, অন'ান' পদােথ4র মেধ'  

 
কcন পেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন পথিনেদK শনা: 
ক"নপেণ'র )ফিসিল./িলেত ব|িবধ দূষক থাকেত পাের )য/িল সHেক4  উপের উি³িখত )গাÌ/িলেত 
বলা হেয়েছ। 
কেয়ক. উদাহরণ হেলা:  

● �জব tাবকসমূহ (িবওিড, িসওিড, অথবা সুিনmদno বজ4 'পািন প'ারািমটার �ারা পিরমাপ করা হেয়েছ) 
● িGজ অপসারেণর এেজw (িবওিড, িসওিড, অথবা সুিনmদno বজ4 'পািন প'ারািমটার �ারা পিরমাপ 

করা হেয়েছ) 
● ধাতI  পিরেশাধন Jি[য়াসমূহ )থেক Jা� ভাির ধাতI সমূহ (ভাির ধাতI , িপএইচ, তাপমাEা।) 

 
সাইটিভিUক বজ4 'পািন পিরেশাধন হেলা বজ4 'পািনর )সই পিরেশাধনাগার যা )কবলমাE কারখানায় ব'বহার 
এবং িনয়িTত হয়।  সাইট-িভিUক পিরেশাধন পWিতেত পিরেশািধত হওয়ার পর, বজ4 'পািনেক  আনুষি�ক 
সীমার মেধ' আনা হেত পাের এবং )সটােক সরাসির Jক~ িতেত, অথবা )কােনা ত~ তীয় প�ীয় অফ-
সাইট পিরেশাধনাগাের   িন¶াশন করা হেত পাের।  
 
সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া হেলা এক. ত~ তীয় প�ীয় সং�া বা সংগঠন )য দু.র )বিশ 
দূিষত উপাদান িনঃসরণকারী পদােথ4র বজ4 'পািন সংGহ করার মাধ'েম, এবং )সই বজ4 'পািনেক তার সংি�o 
সীমানার মেধ' )রেখ Jত'�ভােব Jক~ িতেত িন¶াশেনর মাধ'েম বজ4 'পািন পিরেশাধন )সবা Jদান কের। 
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সাইট-বিহভf 4 ত পিরেশাধন ব'ব�া গণ-বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া, আ�িলক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া 
()যমন, িশ@ পাক4 , িশ@া�ল, ইত'ািদ) হেত পাের। 
 

িজেরা-িলকI 'ইড িডসচাজ4  ()জডএলিড) এক ধরেনর পিরেশাধন Jি[য়া )য. অনুযায়ী )কােনা কারখানা 
()ফিসিল.) )থেক )কােনা পািনই তরল র�েপ িন¶ািশত করা হেব না।  সাইট-িভিUক )জডএলিড পিরেশাধন 
ব'ব�াপনা সমি¹ত এক. )ফিসিল.েত, Jায় সম� বজ4 'পািন এতটাই পিরেশািধত এবং পুনরjWার করা হেয় 
থােক )য )ফিসিল. )থেক িন¶ািশত একমাE পািন বাÔীয় র�েপ থােক অথবা পিরেশাধনাগােরর কায4াবলী 
)থেক Jা� কাদার মেধ' আt4 তা িহেসেব থােক।  (সূE: https://www.roadmaptozero.com/output - 
)জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকার পিরভাষা িবভাগ. )দখIন)।  তরল িন¶াশন হেত থাকেল )সই 
)ফিসিল.েত )জডএলিড পিরেশাধন ব'ব�া )নই বেলই মেন করা হয়। 

িশVেMেWর মানদে�র !রফােরu  
আমােদর অংশীদার সংগঠন/িলর মেধ' এক., িজেরা িডসচাজ4  অব হ'াজাড4 াস )কিমক'ালস 
()জডিডএইচিস) Gjপ, বজ4 'পািন ব'ব�াপনা এবং �িতকর রাসায়িনক িন¶াশনেক শূন' কের )তালার লে�' 
আমােদর িশ@ে�Eেক এিগেয় )দয়ার জন' িনেদ4 িশকা িহেসেব ব'বহােরর জন' এক. বজ4 'পািন িনেদ4 িশকা 
J�ত কেরেছ। িহগ এফইএম 3.0-)ত আপিন িশ@ে�েEর মানদেeর উে³খ খI ঁেজ পােবন, এবং 
)জডিডএইচিস বজ4 'পািনর িনেদ4 িশকা. হেলা এমনই এক. মানদe। 

কcনপেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন িনেদK িশকা: যিদও )জডিডএইচিস বজ4 'পািনর িনেদ4 িশকা/িল 
ক"নপণ' িনম4াতােদর জন' Jত'�ভােব Jেযাজ' নয়, )যখােন যথাযথ হেব )সখােন উে³খ করার জন' 
অথবা িশ@ে�েE সমমােনর সেব4াUম অনুশীলন.েক Gহণ করার জন' তােদরেক উৎসািহত করা হয়। 

7েয়াগেযাগ.তা সJjকkত 7tাবলী 
 
আপনার !ফিসিল& িক িশVজাত বজK .পািন উৎপাদন কের?  
উপেরর সূচনামূলক অনুে´েদ িশ@জাত বজ4 'পািনর সংzা পয4ােলাচনা করjন।  
 
আপনার কারখানােত িক িজেরা িলকO .ইড িডসচাজK  রেয়েছ?  
উপেরর সূচনামূলক অনুে´েদ )জডএলিড-এর সংzা পয4ােলাচনা করjন।  
 
আপিন িক িশVজাত এবং ঘেরায়া বজK .পািন একইসােথ !শাধন কেরন?   
উপেরর সূচনামূলক অনুে´েদ িশ@জাত এবং ঘেরায়া বজ4 'পািনর    সংzা পয4ােলাচনা করjন।  
 
আপনার িশVজাত/ ঘেরায়া/ িম� বজK .পািন !কাথায় পিরেশািধত হয়?  
উপেরর সূচনামূলক অনুে´েদ সাইট-িভিUক এবং সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধেনর সংzা পয4ােলাচনা 
করjন।  
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বজ+ 2পািন	- Eর ১ 
  

১।  আপনার )ফিসিল. িক এর বজ4 'পািনর পিরমােণর িদেক নজর রােখ ?  (িশ@জাত/ ঘেরায়া/ িম{)  

● এই Jিতেবদেনর বছের আপনার )ফিসিল. )থেক )মাট কী পিরমাণ বজ4 'পািন িন¶াশন করােনা 
হেয়িছল? 

● বজ4 'পািনর আয়তনেক অনুসরণ করার জন' )কান পWিত ব'বহার করা হেয়িছল? 
● পিরমােপর হার িকরকম িছল?  
● আপনার কােছ বজ4 'পািন িন¶াশন বাবদ কত/িল পেয়w রেয়েছ? 
● আপিন িক বজ4 'পািন িন¶াশন বাবদ সম� পেয়w/িলেক )লেবল িদেয় িচিiত কেরেছন? 
● আপিন িক সম� িচিiত বজ4 'পািন িন¶াশেনর )কD/িলেক িনরী�ণ কেরন? 
● আপনার )ফিসিল. )থেক বজ4 'পািন িন¶াশেনর চf ড়া] �ান. )কাথায় িছল? 
● )যেকােনা অিতিরQ ম]ব' িলখIন 

আপেলাড করার সুপািরশ: বাmষnক বজ4 'পািনর িন¶াশনেক িনরী�ণ করার )রকড4  (পিরমাণ) 

 
বজ4 'পািন অনুসরেণর অ]ভI 4Q হওয়া উিচত )সই পািন যা হয় )ফিসিল.র বাইের িন¶ািশত হেয়েছ, অথবা 
পুনরায় তােক )ফরত আনা/ িরসাইক্ ল করা অথবা পুনব4'বহার করা হেয়েছ আপনার সাইেট  

িশ@জাতঃ আপনার )ফিসিল.েত সম� উৎপাদনগত এবং/অথবা বািণিজ'ক ি[য়াকলাপ অ]ভI 4Q করjন 
)যমন, িশ@জাত Jি[য়াকরণ, লুি®েকশন, র�ণােব�ণ ইত'ািদ।  
 
ঘেরায়া ঘেরায়া সম� বজ4 'পািন উৎপাদন Jি[য়ােক অ]ভI 4Q করjন যার মেধ' রেয়েছ ডmমnটির, )শÉচাগার, 
Ûানাগার, এবং রা�াঘর )থেক িনঃসৃত বজ4 'পািন/ Jবাহ ইত'ািদ।  
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা িনিXত করা )য সাইট. জােন )য কতটা বজ4 'পািন উৎপািদত হে´ এবং তা )কাথায় 
িন¶ািশত হে´।  এই তথ' )ফিসিল.র পািনর ভারসাম' )থেক পাওয়া )যেত পাের।  এই JেKর উUর 
)দয়ার মাধ'েম, )ফিসিল./েলা )দখােত পাের )য তারা কীভােব বজ4 'পািনর পিরমােণর িদেক নজর রােখ এবং 
তার ব'ব�াপনা   কের।  আপনার পিরমাণ সHেক4  অবগত হওয়া যথাযথ পিরেশাধন ব'ব�ার িবক@ িবষেয় 
িসWা] )নয়ার )�েE এক. দরকাির Jথম পদে�প।  

বজ4 'পািন অনুসরণ সHূণ4দৃশ'মানতা Jদান কের এক. )ফিসিল.র �দনি¯ন কায4কলােপর )�েE 
এবং )কান কায4কলাপ/েলা বজ4 'পািনর আয়তনেক Jভািবত কের )সই িবষেয়ও।  আপনার বজ4 'পািনর 
আয়তন সHেক4  অবগত থাকা Jত'�ভােব পিরেবশগত Jভাব এবং Jেয়াগসং[া] ব'েয়র সােথ সHmকnত। 
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7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 'পািন অনুসরেণর )�েE )যখােন Jেযাজ' )সখােন ঘেরায়া এবং িশ@ে�Eজাত উভয় Jকার বজ4 'পািনই 
অ]ভI 4Q হওয়া উিচত এবং আপনার কারখানার অভ']ের সম� িনম4াণ এবং/অথবা বািণিজ'ক কম4কাে¥র 
কারেণ উৎপািদত সম� পািন যা আপনার চ�ের হয় িন¶ািশত হেয়েছ, িরে§ইম/িরসাইক্ ল করা হেয়েছ 
অথবা পুনব4'বyত হেয়েছ, )স/িলেকও অ]ভI 4Q করা উিচত। 

বজ4 'পািনেক অনুসরণ করার সময়, এইভােব Vরj করার জন' সুপািরশ করা হয়: 

● কারখানা চ�র/িলেক এবং Jি[য়া/িলেক মানিচEায়ণ কের )নয়া যােত বজ4 'পািন )কাথায় 
উৎপািদত হয় এবং িন¶ািশত হয়, )স/িলেক িচিiত করা যায়। 

● বজ4 'পািন সং[া] উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o চ�ের িমটার বসােনা অথবা সাইট-বিহভf 4 ত পিরেশাধনাগােরর িমটার )থেক Jা� ইনভেয়স 

ব'বহার করা 
o উৎপািদত বজ4 'পািনর পিরমাণেক িনধ4ারণ করার জন' যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা 

হয়, গণনার Jণালী.েক যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব পিরভািষত এবং অনুেমািদত 
হেত হেব। 

● অনুসরণ সং[া] উপাUেক ()যমন, �দিনক, সা�ািহক, মািসক )রকড4 ) এমন এক. িবন'ােস )রকড4  
করjন যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) অথবা 
অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা অনুেমাদন 
কের ()যমন, এে`ল, িসএসিভ)] এবং Jাসি�ক পিরেপাষক Jমাণ যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার 
জন' র�ণােব�ণ করjন। 

বজK .পািনর আয়তনেক অনুসরণ করা 

বজ4 'পািনর আয়তনেক অনুসরণ করার সবেচেয় িনখI ঁত পWিত হেলা এক. িমটািরং ব'ব�ােক ব'বহার করা। 
যািTক িমটারসমূহ এবং আÞােসািনক িমটারসমূহ বজ4 'পািনর আয়তনেক অনুসরণ করার জন' ব'াপকভােব 
ব'বyত হয়। পিরেবেশ িনঃসৃত করােনার আেগ বজ4 'পািনর িন¶াশেনর সম� জায়গা/িলেত )ফিসিল.র 
িমটার বসােনা উিচত। যিদ )ফিসিল.র িনজ� Jবাহ পিরেশাধনাগার (এªু'েয়w �টেমw v'াw, ই.িপ) 
থােক, তাহেল বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর আউটেলেট িমটার বসােনা উিচত। িনয়িমতভােব িমটার )থেক 
)ফিসিল.র উপাU সংGহ এবং )রকড4  করেত হেব বজ4 'পািন িন¶াশেনর স"ক আয়তন. জানার জন'। এই 
পWিত. ঘেরায়া এবং িশ@ে�Eীয় উভয় Jকার বজ4 'পািনর জন'ই Jেযাজ'। 

যিদ )ফিসিল.েত িন¶ািশত বজ4 'পািনর আয়তনেক অনুসরণ করার জন' িমটার না থােক, এক. আনুমািনক  
পWিত ব'বহার করা যায় যার অ]ভI 4Q হেত পাের: 
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● যিদ উৎপাদন Jি[য়া এবং ঘেরায়া ব'বহােরর জন' Jেবশমান পািনর আয়তন সHেক4  )ফিসিল.র 
কােছ িনভI 4 ল উপাU (িমটার/িল বা ইনভেয়স/িল) থােক, )ফিসিল.. Jেবশমান পািনর আয়তনেক 
ব'বহার কের বজ4 'পািন িন¶াশেনর আয়তন িহেসব কের িনেত পাের। বজ4 'পািনর আয়তন.েক িহেসব 
করার সময় )ফিসিল..েক কI িলং টাওয়ার বাÔীভবেনর কারেণ �য় বা )সেচর মেতা িবষেয় পািনর 
ব'বহার বা �য়েক িহেসব করেত হেব।  

 
● )যেকােনা আনুZািনক পিরেবশগত িরেপােট4  বজ4 'পািন িন¶াশন সং[া] আয়তন সHেক4  উপাU 

থাকেত পাের ()যমন, পিরেবশগত Jভাব মূল'ায়ণ িরেপাট4 , পিরেবশগত অনুমিতর জন' 
আেবদনসমূহ, সাম�স' র�ার উপর সরকােরর িরেপাট4  অথবা সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধন 
সং[া] ইনভেয়স/িল)।  rকা: িকছI  )�েE, সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার )থেক পাওয়া 
বজ4 'পািনর পিরেশাধন িবষয়ক ইনভেয়স/িলেত পিরেশািধত বজ4 'পািনর আয়তন.র উে³খ নাও 
থাকেত পাের। পিরবেত4 , ইনভেয়েস পিরেশাধেনর )মাট ব'েয়র উে³খ থাকেত পাের ()যমন 100 
ইউএসিড) ইউিনট িপছI  পিরেশাধেনর ব'য় সহ ($1 ইউএসিড/m3). এই )�েE, কারখানা.েক 
পিরেশাধেনর সHূণ4 ব'য় এবং ইউিনট িপছI  ব'েয়র সােথ বজ4 'পািনর আয়তন.েক পিরেশাধেনর 
সHূণ4 ব'য় গণনা এবং )রকড4  করেত হেত পাের ()যমন, পিরেশাধেনর )মাট ব'য় ÷ ইউিনট 
পিরেশাধেনর ব'য় = বজ4 'পািনর আয়তন)।  
 
 

● যিদ কারখানা.র কােছ এমন )কােনা ডকI েমেwশন না থােক যা Jেবশমান পািনর পিরমাণ.েক 
িনেদ4 শ কের, )সে�েE তারা িবিভ� উৎপাদন Jি[য়া এবং সর�ামিভিUক ব'েয়র িভিUেত 
িশ@ে�Eজাত বজ4 'পািন িহেসব করেত পােরন। উদাহরণ �র�প, র�নকারক এক. িমেল, র�েনর 
)রিসিপেত র�েনর Jিত. ব'ােচই পািন লাগেত পাের, অথবা র�েনর )মিশন.েত িনmদno করা থাকেত 
পাের )য Jিত. ব'ােচর জন' কতটা পািন লাগেব। র�েনর Jেত'ক. )রিসিপ )থেক উৎপাদেনর 
আয়তন এবং Jিত. র�েনর )মিশেনর জন' উৎপাদেনর আয়তন কারখানা.েক সংGহ করেত হেব। 
তখন কারখানা. )মিশন িপছI  Jিত. )রিসিপর )�েE উৎপাদেনর পািনর ব'বহারিবিধ এবং )মিশন 
িপছI  Jিত. )রিসিপর জন' Jেয়াজনীয় পািনেক ব'বহার কের িনেজই গণনা করেত স�ম হেব, 
)য/িলেক /ণ করা হেব সংি�o উৎপাদেনর আয়তন িদেয়। )শেষ, উৎপাদেন ব'বyত পািনর সমG. 
বার করেত হেব। উৎপাদেনর আনুমািনক পািনর আয়তনেক িশ@ে�েE িন¶ািশত বজ4 'পািনর 
পিরমােণর জন' এক. অনুমান িহসােব িবেবচনা করা যায়। উৎপাদেনর Jি[য়া চলাকালীন 
বাÔীভবেনর কারেণ ঘটা )য )কােনা �য়েকও কারখানা/িলর িহেসব করেত হেত পাের।  

িবিভ� উৎস )থেক পািনর ব'বহারেক গণনা করার জন' এক. সর�াম এখােন পাওয়া যােব: 
http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp  
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ঘেরায়া বজK .পািনেক অনুসরণ করা 
অন-সাইট িমটােরর মাধ'েম ঘেরায়া বজ4 'পািনর Jবােহর হার এবং িন¶াশেনর আয়তনেক অনুসরণ করা 
Jচিলত অনুশীলন নয় িক¢ ঘেরায়া বজ4 'পািনর আয়তন এবং পিরমাণেক অনুসরণ করার িবষয়.েক 
তI মুলভােব উৎসািহত করা হে´। এ. িজzাসা করার মাধ'েম আমরা )য আচরণ Jত'াশা করিছ তা এ. 
)দখােনার জন' )য এক. )ফিসিল. অবগত রেয়েছ )য কী পিরমাণ পািন নo হে´/ তােদর )ফিসিল. )থেক 
িনগ4ত হে´ এবং তারা )সই আয়তন.েক Jেয়াগ করেছ আপনার )ফিসিল.েত পািনর ব'বহার এবং 
যথাযথভােব পিরেশািধত না হেল পিরেবেশ �তির হওয়া এর Jভাবেক মূল'ায়ন করার জন'। 
 
যিদ ঘেরায়া বজ4 'পািন িন¶াশন সং[া] িমটািরং উপাU অথবা Jক~ ত িন¶াশনমূলক উপাU পাওয়া না যায়, 
তাহেল কারখানা. তার চ�ের ব'বyত পািনর )মাট পিরমােণর িভিUেত বজ4 'পািনর িহেসব করার িবষয়. 
িবেবচনা করেত পাের, ঘেরায়া উেcেশ' ব'বyত পিরমােণর িহেসব এবং তা )থেক �য়বাবদ ()যমন, 
বাÔীভবন) িহেসব করা এক. পিরমাণ বাদ )দয়ার মাধ'েম। উদাহরণ �র�প, )কবলমাE ঘেরায়া বজ4 'পািন 
সমি¹ত এক. চ�র )য. Jিত মােস )পÉরসে°র 150m3 পািন ব'বহার কেরিছল িহেসব কের )য )সই পািনর 
১০% বাÔীভবেনর কারেণ �য় হেয়েছ এবং িন¶ািশত বজ4 'পািনর 135m3 িছেtর কারেণ নo হেয়েছ 
(150m3 – 10%)। 
 
)যেকােনা সুলভ �ানীয়/আ�িলক উপাU অথবা িনম4াতার িববরণীর ()যমন, টয়েলট িফ`চাের ªাশ Jিত 
িলটােরর হার) িভিUেত এক. কারখানােত পািনর ব'বহার ব'িQর সংখ'া, )ফিসিল./িলর সংখ'া এবং 
ধরন, নল, )শÉচাগার, Ûানাগার, )সচ ইত'ািদর মাধ'েম িহেসব করা যায়। 
 
rকা: যিদ )কােনা অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, )স.েক সHূণ4র�েপ নিথবW করেত হেব, 
সাম�স'পূণ4ভােব Jেয়াগ করেত হেব এবং যI িQযIQ অনুমােনর কারণ/িলর উপর িনভ4 র করেত হেব )য 
কারণ/িল Jাসি�ক সূEসমূহ )থেক পাওয়া )গেছ ()যমন, উৎপাদনকারীর িববরণীসমূহ, ব'িQ িপছI  / িদন 
নদ4 মার বেজ4 'র আয়তেনর আ�িলক উপাU, ইত'ািদ।) 

এফইএম-এ বজK .পািন সং8া] উপাg িরেপাটK  করা: 

এফইএম-এ বজ4 'পািন সং[া] উপাU িরেপাট4  করার আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. 
সH� হওয়া উিচত এ. িনিXত করার জন' )য উপাU এবং তা সংGহ ও )রকড4  করার জন' ব'বyত 
Jি[য়াসমূহ িনখI ঁত উপাU উৎপাদেনর )�েE কায4করী। 

করেবন: 

✔ িনখI ঁত হওয়া িনিXত করার জন' উৎেসর উপাU/িলেক ()যমন, িমটার লগ্ /িল, ইনভেয়স/িল, 
ইত'ািদ) সHূণ4 )মাট-এর )Jি�েত পয4ােলাচনা করা।  
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✔ ঐিতহািসক উপােUর সােথ বত4মান বছর.েক তI লনা করা। )যেকােনা /রj�পূণ4 পিরবত4ন ()যমন, 
১০%-এর উপর ব~ িW বা ¦াস) পিরিচত পিরবত4ন/িলেতই আেরাপেযাগ' হওয়া উিচত। যিদ না হয়, 
ন'ায'তা Jিতপ� করার জন' অিতিরQ তদ] হেত পাের। 

✔ িনিXত করা )য উপাU অনুসরণ করার জন' সাPিতকতম এবং হালনাগাদ করা )Pডশীট ব'বহার 
করা হে´ এবং সম�রকম �য়ংি[য় গণনা/ফমূ4লা স"ক রেয়েছ। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। rকা: এফইএম-এ বজ4 'পািন 
সং[া] উপাU িকউিবক িমটাের (m3) Jেবশ করােনা আবশ'ক। 

✔ উপােUর উৎস িরেপাট4  করা ()যমন, িমটার/িল, ইনভেয়স/িল, িহেসব) এবং পিরমােপর হার ()যমন, 
�দিনক, মািসক, ইত'ািদ)। 

✔ চf ড়া] িন¶াশন িব¯ু.েক িরেপাট4  করা ()যমন সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার)। rকা: 
)ফিসিল. )থেক )বরেনার পের বজ4 'পািন )যখােন িনঃসৃত হয় এ. )সই জায়গা.।  

✔ িনভI 4 ল থাকা সুিনিXত করার জন' )যেকােনা আনুমািনক অথবা িহেসব সং[া] Jণালী-িবদ'া/ 
গণনাসমূহেক পয4ােলাচনা করা। 

✔ ")যেকােনা অিতিরQ ম]ব' Jদান করjন" )লখা জায়গােত ×কা )লখা উপাU সং[া] )যেকােনা 
অনুমান, িহেসেবর Jণালী, অথবা িরেপাট4  করা পিরমােণর উপর অন' Jাসি�ক ম]েব'র িববরণ 
)দয়ার জন'।  

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উপাU িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন)। 
X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং যI িQযIQ িনখI ঁত অনুমান-Jণালী ও উপাU 

()যমন যTিবদ'া-সং[া] গণনা) �ারা সমmথnত না হয়। 

 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 

এক. )ফিসিল.র বজ4 'পািন সং[া] উপাUসমূহেক যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ.ই 
)ফিসিল.র বজ4 'পািনেক অনুসরণ করার কায4কলােপর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যা Ej. 
�তির করেত পাের যার অ]ভI 4Q হেলা: 

● Jাথিমক উপাU সংGেহর Jি[য়াসমূহ এবং উপােUর উৎস/িল ()যমন, ইনভেয়স/িল, সাইেট থাকা 
িমটার/িল, িমটােরর লগ/িল, ইত'ািদ); এবং 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়াসমূহ এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]রসমূহ, ইত'ািদ।) 
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যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.া  
• আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o বজ4 'পািন িন¶াশেনর )রকড4  ()যমন, মািসক িবল/িল এবং বাmষnক িন¶াশেনর )রকড4 /িল; 
এক. )Pডশীেট ()যমন এে`ল)-এ Jণীত িমটািরং )রকড4 /িল তত�ণই "ক আেছ 
যত�ণ পয4ােলাচনার জন' িমটািরং )রকড4 ও পাওয়া যায়) যার )মাট সংখ'া. সম� JেK 
)দয়া উUেরর মাধ'েম িরেপাট4  করা উপােUর সােথ িমেল যায়। 

o )যখােন Jেযাজ' )সখােন িমটার [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 
o )যখােন Jেযাজ' )সখােন অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা  
o কারখানায় বজ4 'পািনর সম� উৎস/িলেক সHূণ4 অনুসরণ করা হয়। এর অথ4 হেলা )য �র 

১-এর )টিবেল তািলকাভI Q সম� উৎস/িল সHেক4  সম� কলােম সHূণ4 উUর রেয়েছ যা 
িনভI 4 ল। 
 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o মূল  কম4চারীরা কারখানার বজ4 'পািনর উপাU অনুসরেণর কায4[ম এবং কীভােব উপােUর 

/ণগত মান বজায় রাখা হয় )স সHেক4  অবিহত। 
 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o বজ4 'পািন/ বজ4 'তরল িক )কােনা বজ4 'পািন/বজ4 'তরল পিরেশাধনাগােরর িদেক বািহত হে´ 

অথবা িন¶াশেনর আেগই পিরেশািধত হে´? 
o দূষণ বা অবেরাধ�ান )থেক উপিরভােগর পািন/ঝেড়র পািন িক িবনা বাধায় িন¶ািশত হয়?  
o বজ4 'পািন/ বজ4 'পািন িনKমেণর জন' JিতÑত Jি[য়া িক অনুসৃত হে´?  ()যমন, 

বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা, ি[য়াকলাপ ইত'ািদ)  
o পিরেবেশ উপেচ পড়া বা িছt িদেয় )বিরেয় যাওয়ার Jিত িক ল�' রাখা হয়?  
o )যখােন পািনেক সংGহ এবং অনুসরণ করা হয় )সখানকার বয়লােরর িক )া-ডাউন এবং 

)মমে®ন পির¶ার করার অন'ান' কায4কলাপ রেয়েছ? 
o বসােনা )ªা-িমটার/েলা িক যথাযথভােব কাজ করেছ (যিদ কারখানা. "িমটার" পWিত 

িনব4াচন কের থােক), [মাs অনুযায়ী, এবং উপল¾? 
o সাইেটর পিরদশ4েনর সময় Jমাণ িহেসেব )ªািমটােরর ছিব তI লেত হেব।  
o আনুমািনক উপােUর )�েE, দয়া কের িনিXত করjন )য পািনর ভারসাম' িনভ4 র করেছ 

উপল¾ )ªা-িমটার, ট'াs আয়তেনর সমতািবধান, )ªা-)রেটর টাইিমং ইত'ািদর উপর।  
o Jেবশমান পািন এবং িন¶াশন অনুমােনর জন' ইনভেয়স/িলেক যাচাই করা 
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(নতO ন) আপনার কারখানােত িক ঝেড়র নালা ব.বGায় 7বািহত ঝেড়র পািনর সােথ বজK .পািনেক 

িমি�ত হওয়া !থেক িবরত রাখার !কানও ব.বGা রেয়েছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: Jেসস )ªা-এর নকশা এবং ইউ.িল. ম'াপ যােত পাইপ/িল এবং 
নদ4 মা/িলর অব�ান এবং )স/িল কীভােব সংযIQ তা Jদmশnত হয়। 
 

  
এই 7t&েত 2020 িহগ এফইএম এবং 2021 িহগ এফইএম উভয় িরেপা&Kং বছেরই !�ার !দয়া হয়িন। 

ভিবষ'ৎ িরেপা.4ং বছর/িলেত )Tার Jেযাজ' হেত পাের।  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
ঝেড়র পািনেক বজ4 'পািন )থেক পৃথক রাখা ভােলা বেল িবেবচনা করা হয় িবিভ� কারেণ যার অ]ভI 4Q হেলা 
আয়তন ব~ িW পাওয়া এবং বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় দূষক (পলু'ট'াw) জেম ওঠার ওপর আেরা )বিশ 
িনয়Tণ এবং উপেচ পড়া যার ফেল নদ4 মা এবং/অথবা অপিরেশািধত িশ@ে�Eীয় বজ4 'পািন পিরেবেশ 
িনঃসৃত হেত পাের )স.েক Jিতেরাধ করা।  )ফিসিল. জুেড় এই দু. ব'ব�ােক )ফিসিল./িলর আলাদা 
করা উিচত, িক¢ িন¶াশেনর আেগ পিরেশাধেনর জন' কী করা আবশ'ক )স িবষেয় �ানীয় Jিবধান/িল 
িবধান িদেত পাের, যার অ]ভI 4Q হেত পাের এক. পিরেশাধন ব'ব�ায় ঝেড়র পািনর সােথ কারখানার 
বজ4 'পািনেক িমি{ত করা। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
ঝেড়র পািন ()যমন ব~  র পািন) এবং বজ4 'পািন পৃথকভােব সংGহ করা, পিরেশাধন করা এবং িন¶াশন করা 
উিচত, যােত বজ4 'পািনর পিরেশাধনাগােরর ওপর ঝেড়র পািনর Jভাবেক ¦াস করা যায় এবং পিরেশাধেনর 
কায4কািরতােক সুিনিXত করা যায়। এই পWিত.েক রাখার উেcশ' হেলা যথার�েপ ঝেড়র পািন এবং 
বজ4 'পািনেক সংGহ করা এবং িন¶াশন করােক সুিনিXত করা, এবং ব'ব�া. কাজ করেছ তা সুিনিXত 
করা। 

এই পWিত.েক কীভােব র�ণােব�ণ করেত হেব – 
1)      ঝেড়র পািন এবং বজ4 'পািনর সম� সংGহ-িব¯ু/িলেক এবং িন¶াশন ব'ব�া/িলেক 

)কাড করা এবং আখ'া )দয়া, এবং আখ'াJদU দায়বW দ�র.েক অথবা ব'িQেক িনয়িমত 
ব'ব�াপনার জন' বরাc করা 

2)      ঝেড়র পািন এবং বজ4 'পািনর এক. িন¶াশন-মানিচE �তির করা যােত অব�ান, ব'বহার, 
)কাড এবং দায়ী ব'িQ সHেক4  তথ' থাকেব। িনগ4মন-মানিচE. এমন এক. জায়গায় 
)পাq করjন )য. অিধকাংশ কমী� েদর পে�ই )দখেত পাওয়া সহজ। rকা: )ফিসিল.র 
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বজ4 'পািনর সংGহ এবং ঝেড়র পািনর িনকাশী ব'ব�া )ফিসিল.র কাঠােমাগত 
Jেকৗশলমূলক/ইউ.িল. িচেE অ]ভI 4Q হেত পাের।  

3)      Jিত. সংGহ ব'ব�ার িবিভ� ব'বহােরর জন' দায়ী ব'িQবগ4েক Jিশ�ণ )দয়া। 
4)      ব'ব�ােত )কােনা ধরেনর িম{ণ বা �িত হে´ না তা িনিXত করার জন' ঝেড়র পািন 

এবং বজ4 'পািনর সমG সংGহ িব¯ু/িল এবং িন¶াশন ব'ব�া/িলেক িনয়িমতভােব ()যমন, 
�দিনক, মািসক, ইত'ািদ) পরী�া কের )দখIন।   

 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

• আবশ.ক ডকO েমেnশন:  
o ঝেড়র পািন এবং বজ4 'পািনর িন¶াশন মানিচE(/িল) যােত )দখােনা হয় )য দু.র সংGহ 

এবং িন¶াশন ব'ব�া পৃথক 
o নিথবW নীিতসমূহ অথবা Jি[য়াসমূহ, এবং িনয়িমত পয4েব�েণর )রকড4  যিদ পাওয়া যায় 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o )সইসব কমী� েদরেক িজzাসাবাদ করা যারা িবিবধ বজ4 'পািন/ঝেড়র পািন সং[া] 

পিরকাঠােমা/িলর ব'ব�াপনা কেরন )য/িল )থেক িম{-দূষেণর অথবা পাইপ, রাসায়িনক 
ট'াsসমূহ, এবং অন'ান' ব'ব�ার মেধ' িনঃসরেণর স¸াবনা আেছ।  

o কমী� রা পিরদশ4েনর জন', ডকI েমw )খ²াজার জন', এবং )খ²াজার ফলাফল িবষয়ক িসWাে]র 
জন' ঘI ের )দেখন িকনা তা িনধ4ারণ করjন। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o ইউ.িল. মানিচE এবং Jেসস )ªা ডায়াGাম )যাগাড় করjন, িনভI 4 ল থাকার িবষয়.েক 

পিরদশ4ন করার জন' মানিচE অনুযায়ী িকছI  লাইন বরাবর হঁাটI ন। 
o সি�িলত নদ4 মা সHmকnত অনুমিতপE অথবা অন'ান' িনয়ামক তথ' এবং/অথবা ঝেড়র 

পািনেক পৃথক রাখা এবং )যেকােনা ঝেড়র পািন িন¶াশেনর আেগ পিরেশাধন সHmকnত 
Jিবধানসমূহেক পয4ােলাচনা করjন। 

o ঝেড়র পািনেক ভােলাভােব পরী�া কের )দখIন এবং পয4েব�ণ করjন জানার জন' )য তােত 
অিনয়িমত িকছI  আেছ িকনা, )যমন, ব~   না হওয়া সেTও কI েয়ার আেশপােশ বজ4 'পািন 
Jবািহত হে´ িকনা, অথবা ব~  র পািনর কI েয়ােত পািনর সে¯হজনক রঙ (সাদা, কােলা, 
সবIজ, ইত'ািদ)। 
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২। সাইট-বিহভ[K ত বজK .পািন পিরেশাধনাগােরর নাম এবং !যাগােযােগর cকানা িক আপনার কােছ 

আেছ ?  

● নামঃ  
● "কানাঃ  
● মািলকানাঃ  
● বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সে� আপনার চI িQর )কােনা কিপ আেছ ?  
● যিদ উপল¾ থােক তেব দয়া কের নিথপE আপেলাড করjন  

আপেলাডঃ ক) সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সে� চI িQপE; খ) আপনার কারখানােক 

)দয়া এক. অনুমিতপE এবং চI িQপE যােত )দখােনা যায় )য সাইট-বিহভf 4 ত পিরেশাধনাগাের িনKমণ 

করার জন' তােদর স�িত )দয়া হেয়েছ  

  
এই তথ' জরjির কারণ ভI লভােব পিরেশাধেনর কারেণ Jাক~ িতক দূষণ ঘটেল )কাথায় সমস'ার সূEপাত )সই 
�ানেভেদ তা অবশ'ই দূর করেত হেব।  এই তথ' আপনার কারখানােক, আপনার সPদায়েক, এবং �ানীয় 
ব'বসা/েলােক )কােনাJকার ব'থ4তার )�েE  দুঘ4টনাজিনত পিরেবশগত দূষণ Jিতেরাধ করেত অথবা 
পির¶ার করেত সহায়তা করেব। 
 
আপিন পুেরা পেয়n পােবন যিদ আপিন আপনার সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর তথ' সHেক4  
অবিহত থােকন এবং এক. চI িQপE আপেলাড করেত পােরন। দয়া কের ল�' করjন )য চীন )দেশর সম� 
কারখানায় যাচাই করার সময় চI িQপE )দখােনার Jেয়াজন হেব।  
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা কারখানা.র এক. সHক4  এবং তার বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সে� )যাগােযাগ 
�াপন করার স�মতা )দখােনা।  এ. সমস'া সমাধােনও সাহায' কের এবং অিবরত উ�িতেত সহায়তা )দয়।  
 
এই তথ' জরjির কারণ ভI লভােব পিরেশাধেনর কারেণ Jাক~ িতক দূষণ ঘটেল )কাথায় সমস'ার সূEপাত )সই 
�ানেভেদ তা অবশ'ই দূর করেত হেব।  এই তথ' সPদায় এবং ব'বসা/েলােক )কােনাJকার ব'থ4তার )�েE 
দুঘ4টনাজিনত পিরেবশগত দূষণেক Jিতেরাধ করেত অথবা পির¶ার করেত সাহায' করেত পাের। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.ক - অনুমিত িবভাগ চলাকালীন !দখা হেয়েছ: 
o সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সে� চI িQ �া�র করা হেয়েছ  
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o আপনার কারখানােক )দয়া এক. অনুমিতপE যােত )দখােনা যায় )য সাইট-বিহভf 4 ত 
পিরেশাধনাগাের িন¶াশন করােনার জন' আপনােক স�িত )দয়া হেয়েছ 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সাধারণ িববরণ পরী�া করjন )যমন নকশা, 

পিরেশাধেনর ধরন (Jাথিমক, )গÉণ, গঠনসং[া]), Jভ~ িত। 
o ৩য় প�ীয় সাইট-বিহভf 4 ত পিরেশাধনাগােরর সে� চI িQ পুনন4বীকরণ করােনার জন' )কােনা 

পিরচালনা Jি[য়া আেছ ?   

৩। বজK .পািন সং8া] !কােনা জরEির পিরিGিতর সৃ� হেল িক আপনার কারখানােত !কােনা 
সহায়ক (ব.াক-আপ) পিরকVনা আেছ?  
 
আপনার !ফিসিল&েত িক দুঘKটনাজিনত 7বােহর !MেW আইনগতভােব 7েয়াজনীয় সরকারী 
কত� K পM বা সংGা>িলর সােথ !যাগােযাগ করার !কানও 7ি8য়া রেয়েছ?  
 
আপনার !ফিসিল& িক কমী@ েদর ব.াকআপ �.ান সJjকkত সম~ 7াসি¡ক 7িশMণ 7দান কের? 

● কত জন কম4চারীেক Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল? 
● আপিন আপনার কমী� েদর কত ঘন ঘন Jিশ�ণ )দন? 

বজK .পািন সং8া] িবষেয় আপনার কারখানার ব.াক-আপ পিরকVনায় অ]গKত সবক& !কৗশল 
!বেছ িনন 

● জরjির পিরি�িতেত উৎপাদন ব±  
● )হাি¤ং ট'াs 
● আপনার )ফিসিল.র )হাি¤ং ট'ােsর আয়তন কত? 
● )গÉণ পিরেশাধন (�জব এবং উ�ততর রাসায়িনক পিরেশাধন—যােত অ]ভI 4Q )নই 

)কাঅ'া/েলশন, ªকI 'েলশন, িনউ¡ালাইেজশন, §'ািরিফেকশন / )সিডেমেwশন Jি[য়া) 
● সাইট-বিহভf 4 ত পািনর পিরেশাধনাগাের িনKমণ  
● অন'ান' ব'াক-আপ Jি[য়া 

আপনার !ফিসিল&র বজK .পািন পিরেশাধন পিরচালনার শীষK / সবKািধক গড় Mমতা কত? 
 
আপেলাড করjন: আপতকালীন সহায়তামূলক Jি[য়ার নিথপE যা কারখানা )থেক �দিনক িন¶ািশত 

বজ4 'পািনর গড় পিরমাণ.েক পিরেশাধন করার জন' যেথo। 
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বজ4 'পািন পিরেশাধেন ব'থ4তা ঘটেল আপনার কারখানায় এক. ব'াক-আপ পিরক@না থাকা খIবই জরjির 
যােত �ানীয় পিরেবেশ অপিরেশািধত তরল িনKমণ Jিতেরাধ করা যায়। আপনার �দনি¯ন 
স�মতােক সামলােত পারার মেতা ব'াক-আপ পিরক@না যিদ আপনার না থােক, আপিন পেয়w )Tার 
করেত পারেবন না বা )লেভল ১ পূণ4 করেত পারেবন না।  
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
অপিরেশািধত তরেলর িনKমণ Jিতেরাধ করেত পিরেশাধন Jি[য়া ব'থ4 হেল এক. আপতকালীন 
পিরক@নােক এই JK. উ�ীত কের।  যিদ আপনার )কােনা ব'াক-আপ পিরক@না না থােক, আপিন 
)লেভল ১ সHূণ4 করেত পারেবন না )যেহতI  ব'থ4তার )�েE দুঘ4টনাজিনত পিরেবশ দূষণ Jিতেরাধ করেত 
এ. খIবই জরjির।  
 
বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর ব'থ4তার )�েE দুঘ4টনাজিনত পিরেবশ দূষণ Jিতেরাধ করেত এ. খIবই 
জরjির। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
জরjির পিরি�িতর Jেয়াজেন আপৎকালীন পিরক@না গেড় )তালা এবং তা নিথবW করা )ফিসিল.র জন' 
Jেয়াজন। বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর �দনি¯ন পিরচালন �মতা এবং )হাি¤ং ট'ােsর আয়তন সHেক4  
অবগত থাকা Jেয়াজন (যিদ )ফিসিল.েত )হাি¤ং ট'াs থােক)। জরjির পিরি�িতেত আপিন বজ4 'পািন ধের 
রাখেত পারেবন িকনা জানার জন' বজ4 'পািনর পিরমােণর সােথ এই তথ'েক তI লনা করা উিচত। 
)হাি¤ং ট'াsেক িবেশষ ধরেনর ব'াক-আেপর পিরমাপক িহেসেব িবেবচনা করা উিচত নয়।  
 
Jিতি[য়ার ধরন/েলা যা হেত পােরঃ  

1. কারখানােত এক. অিতিরQ )হাি¤ং ট'াs আেছ যা সব4িন� একিদেনর উৎপাদেনর সমান 
বজ4 'পািন ধের রাখেত স�ম।  (কারখানায় )কােনা পিরেশাধন না ঘটেল এবং Jত'�ভােব বজ4 ' 
পািনেক এক. পাইপলাইেনর মাধ'েম এক. িনর]র িনKমণ Jি[য়া িহেসেব িসই.িপ-)ত পা"েয় 
িদেত থাকেল এ. হেত পাের)  

2. যিদ কারখানা. সাইেটর িভতেরই িনKা] বজ4 'পািনর /ণগত মােনর )�েE পূব4-পিরেশাধন কের 
থােক িসই.িপর সে� চI িQিভিUক আবশ'কতা পিরপূরেণর জন', তাহেল )হােমােজনাইেজশন বা 
িনউ¡ালাইেজশন ইত'ািদ ছাড়াও তােদর এক. সংGহ ট'াs থাকা উিচত।   )সইসব )�েE, 
কারখানায় বত4মােন উৎপািদত বজ4 'পািনর আয়তেনর তI লনায় আেরা )বিশ ধের রাখার 
�মতাসH� এক. ব~ হUর সংGহ ট'াs থাকা উিচত, এবং এর বত4মােনর আয়তেনর সােথই 
অিতিরQ অ]ত 1 িদেনর উৎপািদত আয়তেনর ধারণ �মতা থাকা অথবা )রিসেড� টাইম থাকা 
উিচত। 
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3. পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পয4] কারখানা উৎপাদন ব± কের )দেব।  তেব, )কবলমাE তারা 
উৎপাদন ব± করেব জাতীয় বQব' )পশ করার পিরবেত4  এই Jিতি[য়া.র সমথ4েন )কােনা ধরেনর 
নিথবW আপতকালীন Jি[য়া থাকা উিচত। 

)কােনা নিথবW আপতকালীন পিরক@না ছাড়া এবং তা সম� দল/েলার মেধ' }oভােব বI িঝেয় না )দয়া 
থাকেল, )লেভল ১ অিত[ম করা স¸ব নয় কারণ এই অনুশীলন.র মূল উেcশ' হেলা যােত )কােনা 
বজ4 'পািনরই অবেহিলত হওয়া বা পিরেশাধন ছাড়া অন' )কােনা জলাশেয় িন¶ািশত হওয়া উিচত নয়। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
o নিথবW সহায়তামূলক Jি[য়া যা কারখানা )থেক �দনি¯ন িভিUেত িন¶ািশত বজ4 'পািনেক 

পিরেশাধন করার জন' যেথo। এই র�পেরখার অ]ভI 4Q হেত হেব হয় 
আপতকালীন উৎপাদন বে±র Jি[য়া অথবা/ এবং পিরেশাধেনর ধরন, 
পিরেশাধেনর সহজJাপ'তা, ব'াক-আপ পিরেশাধন ব'ব�ােক পিরচািলত করার Jি[য়া, 
এই পিরচালনার জন' দািয়�Jা� ব'িQ বা ব'িQবগ4 ইত'ািদ।  

o সহায়তামূলক (ব'াক-আপ) পিরেশাধেনর িবক@/িলেক এবং স�মতােক িবব~ ত কের এমন 
)কােনা র�পেরখা 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o বজ4 'পািন পিরেশাধেনর জন' দায়বW মূল কমী�  ব'াক-আপ পিরক@না. িক )স 

সHেক4  িব�ািরত জানােত পােরন এবং কীভােব ও কখন এ.েক কায4করী করা হেব তাও 
)দখােত পােরন  

o এই ব'াক-আপ ব'ব�াপনার Jেয়াজন হেয়েছ িক? কখন এবং )কন? 
o যিদ আেগ )কােনা জরjির পিরি�িতর সৃ  হেয় থােক, কেব এবং )কন এই ব'াক-আপ 

ব'ব�ার Jেয়াজন হেয়িছল? ব'াক-আপ পিরক@না. িক আপতকালীন পিরি�িতর 
ব'ব�াপনার জন' যেথo িছল? 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o নিথবW ব'াক-আপ পিরক@না. )চেয় িনন এবং পিরক@না অনুসাের এলাকা. ি�রীক~ ত 

রেয়েছ িকনা তা যাচাই করjন  
o পিরক@না, সর�ােমর (যিদ সাইেটর িভতের হয়) ছিব তI লুন, এবং/অথবা চI িQপেEর ছিব 

তI লুন (যিদ সাইট-বিহভf 4 ত হয়) 
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(নতO ন) আপিন িক িনি�ত করেত পারেবন !য বজK .পািন !কােনা িছ�পেথ 7বািহত হে� না বা 
বাইপাস করেছ না? 
 

  
এই 7t&েত 2020 িহগ এফইএম এবং 2021 িহগ এফইএম উভয় িরেপা&Kং বছেরই !�ার !দয়া হয়িন। 

ভিবষ'ৎ িরেপা.4ং বছর/িলেত )Tার Jেযাজ' হেত পাের।  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানা/িলর উিচত বজ4 'পািন িন¶াশেনর িবষয়.েক পয4েব�ণ করা এবং Jেযাজ' আইন/িল এবং 
Jিবধানসমূেহর সােথ সাম�স'পূণ4 �র অবিধ বজ4 'পািন )থেক পলু'ট'াw ¦াস করা। 
 
উেcশ'. হেলা পািন িবতরণ এবং বজ4 'পািনর Jবাহেক স"ক পিরেশাধন অথবা িন¶াশন �ান/িলর িদেক 
চালনা করার জন' পাইিপং এবং অন'ান' পিরবহন ব'ব�া/িলর িবষেয় িনেজেদর Jেসস )ªা ডায়াGাম 
সHেক4  কারখানার zান মূল'ায়ণ করা।  )কােনাJকার অৈবধ িনKমণ ঘটেছ না তা িনিXত করা চািলেয় 
যাওয়ার জন' পিরদশ4েনর সমেয় এক. )ফিসিল.র পিরেবশগত ব'ব�াপনা পWিত সHেক4  অবিহত থাকা 
উিচত। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 'পািনর সম� Jবাহ/িলেক িচিiত করjন এবং �বিশo'ািয়ত করjন, এবং Jি[য়া-সং[া] বজ4 'পািনর 
Jবাহ/িলর এক. তািলকা র�ণােব�ণ করjন এবং িনিXত করjন )য )স/িল )যন পিরেবেশ িন¶ািশত 
হওয়ার আেগ যথাযথ পিরেশাধেনর জন' চািলত হয়।  
 
যথাযথ আয়তনিবিশo বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া/িলেক বসান এবং র�ণােব�ণ করjন )য/িল Jেযাজ' 
আইনসমূহ এবং Jিবধানসমূেহর সােথ সাম�স'পূণ4 �র অবিধ বজ4 'পািন )থেক পলু'ট'াw ¦াস কের।  
 
িনয়মানুযায়ী, চ�েরর মেধ' থাকা বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ার অভােব, বজ4 'পািনেক সাইট-বিহভf 4 ত 
বজ4 'পািন পিরেশাধনাগাের ()যমন, ই¥াÁয়াল পাক4  বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার, অথবা )পÉরসে°র 
বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া) িন¶াশন করান। িন¶াশন সং[া] আবশ'ক অনুমিতপE/িলেক অবশ'ই 
িনmদno সময় অ]র হালনাগাদ করেত হেব এবং যথাযথ িনয়ামক সং�ার কােছ দািখল করেত হেব।  
 
জরjির অব�ার জন' J�িত Gহণ করjন এবং জরjির Jিতি[য়া সং[া] পদে�প/িলেক বা�বায়ন করjন 
যিদ )কােনা কারেণ অন-সাইট বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�া তার �মতােক অিত[ম কের যায় অথবা যিদ 
Ej. )দখা )দয়। 
 
বজ4 'পািন িনেয় Jত'�ভােব কাজ কেরন এমন সম� কমী� েদরেক Jিশ�ণ িদন।  
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এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন:  
o কী ধরেনর পিরদশ4ন হেয়েছ, )কাথায় )স/িল হেয়েছ, এবং িছt ও বাইপাস পয4েব�ণ করার 

হার সHেক4  )রকড4  করার জন' ডকI েমেwশন/িলেক পয4ােলাচনা করjন। 
o ি[য়াকলাপ এবং বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর পয4েব�ণ করার )রকড4 /িলেক তI লনা 

করjন। 
▪ )যমন, উäf ত এবং িনঃসৃত বজ4 'পািনর পিরমােণর পাথ4ক' Gহণেযাগ' িকনা তা 

খI ঁ.েয় )দখার জন' ইনªু'েয়w/এªু'েয়w-এর )রকড4 /িল, অনলাইন িনয়Tণ 
ব'ব�ার )রকড4 /িল এবং অন'ান' ব'ব�ার )রকড4 সমূহ।  

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o বিহmবnভােগর িবিবধ িনম4াণ পিরকাঠােমা )য/িল )থেক িনঃসরেণর স¸াবনা রেয়েছ যার মেধ' 

আেছ পাইপ, রাসায়িনক ট'াs, এবং অন'ান' ব'ব�াসমূহ, )স/িলর ব'ব�াপনার দািয়ে� 
থাকা কমী� েদর িজzাসাবাদ করjন।  

o কমী� রা পিরদশ4েনর জন', ডকI েমw )খ²াজার জন', এবং )খ²াজার ফলাফল িবষয়ক িসWাে]র 
জন' ঘI ের )দেখন িকনা তা িনধ4ারণ করjন। 

o বজ4 'পািন সংGহ এবং পিরেশাধন সHেক4  কমী� রা অবিহত িকনা জানার জন' উৎপাদেনর 
ওয়ক4 শেপ কমী� েদর িজzাসাবাদ করjন। 

o বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার এবং পরী�াগােরর কমী� েদর িজzাসাবাদ করjন তােদর �দনি¯ন 
অনুশীলন, Jিশ�ণ এবং সেচতনতা সHেক4  জানার জন'। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o ইউ.িল. মানিচE এবং Jেসস )ªা ডায়াGাম )যাগাড় করjন, িনভI 4 ল থাকার িবষয়.েক 

পিরদশ4ন করার জন' মানিচE অনুযায়ী িকছI  লাইন বরাবর হঁাটI ন। 
o অৈবধ িনঃসরণ খI ঁেজ পাওয়ার জন' মূল ব'ব�াসমূহ এবং ভবন/িলর বাইের চারপােশ )হঁেট 

)দখIন। 
o বজ4 'পািন এবং ব~  র পািন িনঃসরেণর �ান/িলেক পরী�া কের )দখIন বজ4 'পািন িনঃসৃত 

হে´ িকনা অথবা বাইপাস করেছ িকনা। 
o বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার খI ঁ.েয় )দখIন  জানার জন' )য তার Jিত. অংশ ি[য়াশীল 

িকনা এবং যথাযথ-র�ণােব�ণ করা হে´ িকনা। 
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যিদ আপনার িবপhনক কাদা )থেক থােক তেব তা অবশ'ই )কােনা লাইেস�-Jা� বজ4 ' "কাদােরর মাধ'েম 
অথবা যথাযথভােব িনয়িTত পিরি�িতেত )পাড়ােনার মাধ'েম নo করেত হেব। 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার জানা উিচত )য আপনার পিরচালনার মেধ' )কােনা রাসায়িনক বা িশ@ে�E-স�±ীয় িবপhনক 
পদাথ4 আেছ িকনা, এবং, যিদ থােক, আপনার িনিXত করা উিচত )য যথাযথ Jি[য়া ব'তীত )স/েলা 
আপিন )ফেল িদে´ন না। 
 
পিরেবশ দূষণ এড়ােনার জন' িবপhনক কাদা যথাযথভােব নo করেত হেব। আপিন যিদ িবপhনক কাদা 
জিমেত )ফেলন বা Jকােশ' Ïািলেয় )দন, আপিন পিরেবেশর জন' /রjতর িবপদ �তির করেছন। 
 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িবপhনক কাদােক (Êাজ) অনুেমািদত এেজেwর মাধ'েম যথাযথভােব িন¶াশন করােত হেব অথবা 
)ফিসিল.র এলাকার মেধ'ই )স.েক পিচেয় )ফলার জন' �ানীয় দূষণ )বােড4 র কাছ )থেক পাওয়া এক. 

৪। িবপ£নক কাদা (রাসায়িনক / িশVেMW-সJjকkত) িক যথাযথভােব িনaাশন করােনা হয় ? 
 
আপনার !ফিসিল& িক সম~ 7াসি¡ক কমী@ েদর িবপ£নক কাদা িনaাশেনর প6িত সJjকkত 
7িশMণ 7দান কের? 

● কত জন কম4চারীেক Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল? 
● আপিন আপনার কমী� েদর কত ঘন ঘন Jিশ�ণ )দন? 

 
আপনার িবপ£নক কাদােক কীভােব িনaাশন করােনা হয়? 

● িবপhনক বেজ4 'র পিরেশাধন 
● দাহ' িনয়িTত পিরি�িত 
● জিমভরাট 
● Jকােশ' )পাড়ােনা 
● Ïালািন িমি{ত 
● �জবসার 
● সার (জিমেত Jেয়াগ করা হেয়েছ) 

আপেলাড করjনঃ ক) গত ১২ মােসর কাদার িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফল (যিদ ঝI ঁ িকিবহীন িহেসেব 

বাছাই করা হেয় থােক); খ) যথাযথ িনKমণ অথবা জিমেত Jেয়ােগর জন' অনুমিতপE বা ই�াহার। 
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লাইেস� )ফিসিল.র কােছ থাকেত হেব। এমএসিডএস )সকশন 13-এর সে� স�িত র�া কের 
রাসায়িনক/েলা নাড়াচাড়া এবং িবনo করার িবষয়. ঘটেত হেব। )য )�েE �ানীয় Jশাসন ওই কাদা.েক 
িবপদহীন বজ4 ' বেল )ঘাষণা কেরেছ )সখােন কাদা িবে�ষেণর পরী�ার ফলাফল Jেয়াজন হেব না। তেব, 
জিমভরাট এবং কারখানার এলাকােতই Jকােশ' )পাড়ােনার কম4কাe যথাযথ হেব না যিদ না কাদা 
িবে�ষেণর মাধ'েম }oভােব িচিiত করা হয় )য কাদা.র Jক~ িত িবপদহীন। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
o যতটা কাদা উäf ত হেয়েছ তার )মাট পিরমাণ এবং Jক~ িতর (িবপদহীন এবং িবপhনক) 

এক. তািলকা 
o পরী�াগােরর িবে�ষন যােত িবিভ� Jকার কাদার িবপদহীন এবং িবপhনক (যিদ Jেযাজ' 

হয়) উপাদান )দখােনা থাকেব 
o Jেত'ক ধরেনর কাদা নo করার পWিত Jদশ4ন করা নিথপE 
o কারখানার বাইের )কাথাও নo করার জন', )ডিলভাির )রকেড4 র ইনভেয়স Jেয়াজন যােত 

)বেছ )নয়া নo করার পWিতর মাধ'েম Jক~ তপে� কী ধরেনর অভ'াস এখােন চলেছ )সটা 
)বাঝা যােব 

o যিদ জিমভরাট, Jকােশ' )পাড়ােনা, �জবসার পWিত, িম{ Ïালািন, অথবা জিমেত )দয়া 
সার িহেসেব )ফলা হেয় থােক, তেব Êাজ.েক অবশ'ই িবে�ষণ করােত হেব, এবং নo করার 
িনmদno পWিতর জন' তা যথাযথ এবং িবপদহীন িহেসেব নিথবW করােত হেব 

o অনুমিতপEসমূহ, যিদ িন¶াশেনর )কােনা িবেশষ পWিতর জন' Jেযাজ' হয় 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

o কাদার উপাদান/েলা সHেক4  িক )কােনা িবশদ এবং হালনাগাদ িবষয় জানা )গেছ? কীভােব 
কাদােক িনয়িমতভােব িবে�ষণ করা যায় এ.েক যথাযথভােব নo করা হে´ তা সুিনিXত 
করার জন'? 

o পিরচালকবগ4 এবং দায়বW কম4চারীরা িক Jেত'ক ধরেনর Êােজর জন' যথাযথ িন¶াশন 
পWিত সHেক4  সেচতন? 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o কাদা িন¶াশন করােনার জন' জায়গা বা এলাকা যিদ তা চ�েরর মেধ'ই (অন-সাইট) হয় 

দয়া কের ছিব তI লুন 
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৫। িবপদহীন কাদা িক যথাযথভােব িনaািশত করা হেয়েছ? (!কবলমাW ঘেরায়া বজK .পািন) 
  
আপেলাড করার সুপািরশ রেয়েছঃ কাদার িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফল 
 
িবপদহীন কাদােক )যেকােনা পWিতেতই িন¶ািশত করার ব'ব�া করা যায় যিদও আপনােক অবশ'ই 
নিথেTর মাধ'েম Jমাণ িদেত হেব )য আপনার কারখানার কাদা িবপhনক নয়। 
 
আপনার !ফিসিল& িক সম~ 7াসি¡ক কমী@ েদর িবপদহীন কাদা িনaািশত করার প6িত সJjকkত 
7িশMণ 7দান কের? 

● কত জন কম4চারীেক Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল? 
● আপিন আপনার কমী� েদর কত ঘন ঘন Jিশ�ণ )দন? 

 
আপনার িবপ£নক কাদােক কীভােব িনaািশত করােনা হয়? 

● িবপhনক বেজ4 'র পিরেশাধন 
● দাহ' িনয়িTত পিরি�িত 
● জিমভরাট 
● Jকােশ' )পাড়ােনা 
● Ïালািন িমি{ত 
● �জবসার 
● সার (জিমেত Jেয়াগ করা হেয়েছ) 

আপেলাড করার সুপািরশঃ ক) গত ১২ মােসর কাদার িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফল (যিদ িবপদহীন 
িহেসেব বাছাই করা হেয় থােক); খ) যথাযথভােব িন¶াশন করােনা অথবা জিমেত Jেয়ােগর জন' 
অনুমিতপE বা ই�াহার। 

 
িবপদহীন কাদােক )যেকােনা পWিতেতই িন¶ািশত করার ব'ব�া করা যায় যিদও আপনােক অবশ'ই নিথেTর 
মাধ'েম Jমাণ িদেত হেব )য আপনার কারখানার কাদা িবপhনক নয়। 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার জানা উিচত )য আপনার পিরচালনার মেধ' )কােনা রাসায়িনক বা িশ@ে�E-স�±ীয় িবপhনক 
পদাথ4 আেছ িকনা, এবং, যিদ থােক, আপনার িনিXত করা উিচত )য যথাযথ Jি[য়া ব'তীত )স/েলা 
আপিন )ফেল িদে´ন না। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
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িবপhনক কাদােক (Êাজ) অনুেমািদত এেজেwর মাধ'েম যথাযথভােব িন¶াশন করােত হেব অথবা 
)ফিসিল.র এলাকার মেধ'ই )স.েক পিচেয় )ফলার জন' �ানীয় দূষণ )বােড4 র কাছ )থেক পাওয়া এক. 
লাইেস� )ফিসিল.র কােছ থাকেত হেব। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o যতটা কাদা উäf ত হেয়েছ তার )মাট পিরমাণ এবং Jক~ িতর (িবপদহীন এবং িবপhনক) 

এক. তািলকা 
o পরী�াগােরর িবে�ষন যােত িবিভ� Jকার কাদার িবপদহীন এবং িবপhনক (যিদ Jেযাজ' 

হয়) উপাদান )দখােনা থাকেব 
o Jেত'ক ধরেনর কাদা নo করার পWিত Jদশ4ন করা নিথপE 
o কারখানার বাইের )কাথাও নo করার জন', )ডিলভাির )রকেড4 র ইনভেয়স Jেয়াজন যােত 

)বেছ )নয়া নo করার পWিতর মাধ'েম Jক~ তপে� কী ধরেনর অভ'াস এখােন চলেছ )সটা 
)বাঝা যােব 

o যিদ জিমভরাট, Jকােশ' )পাড়ােনা, �জবসার পWিত, িম{ Ïালািন ইত'ািদ Jি[য়ায় নo 
করা হেয় থােক, অথবা সার িহেসেব জিমেত )দয়া হেয় থােক, কাদা.েক অবশ'ই িবে�ষণ 
করােত হেব, এবং িনmদno নo করার পWিতর জন' তা যথাযথ এবং িবপদহীন িহেসেব 
নিথবW করােত হেব। 

o অনুমিতপEসমূহ, যিদ িন¶াশেনর )কােনা িবেশষ পWিতর জন' Jেযাজ' হয় 
● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 

o কাদার উপাদান/েলা সHেক4  িক )কােনা িবশদ এবং হালনাগাদ িবষয় জানা )গেছ? কীভােব 
কাদােক িনয়িমতভােব িবে�ষণ করা যায় এ.েক যথাযথভােব নo করা হে´ তা সুিনিXত 
করার জন'? 

o কত~ 4প� এবং দায়বW কম4চারীরা িক Jেত'ক ধরেনর কাদার জন' যথাযথ িন¶াশন পWিত 
সHেক4  সেচতন? 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o কাদা িন¶াশন করােনার জন' জায়গা বা এলাকা যিদ তা চ�েরর মেধ'ই (অন-সাইট) হয় 
o দয়া কের ছিব তI লুন 

 
 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 148 

৬। আপনার !ফিসিল& িক বজK .পািনেক িনaাশন করার আেগ !সপ্ &ক ব.বহােরর মাধ.েম তােক 

পিরেশাধন কের? 
 
আপেলাড করার সুপািরশ: ক) )সইসব কাগজপE )য/িল )দখায় )য আপনার কারখানা দূিষত 
বজ4 'পািনেক িন¶াশন করার আেগ তােক পিরেশাধন কের; খ) আপনার )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. আরও 
আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]েরর পিরক@না। 
 
আপনার !ফিসিল& িক সম~ 7াসি¡ক কমী@ েদর !সপ্ &ক বজK . িনaাশেনর প6িত সJjকkত 
7িশMণ 7দান কের? 

● কত জন কম4চারীেক Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল? 
● আপিন আপনার কমী� েদর কত ঘন ঘন Jিশ�ণ )দন? 

 
ভjতk হেয় !গেল আপনার কারখানা আপনার !সপ্ &ক ট.া{&েক কীভােব খািল কের? 

● )কাথায় এ.েক খািল করা হয় তার িববরণ িদন 
● খািল করার পের )স.েক কীভােব )শাধন করা হয় তার িববরণ িদন 
● যিদ উপল¾ থােক তেব দয়া কের নিথপE আপেলাড করjন  

আপনার িক আপনার !সপ্ &ক ট.া{&েক এক& আরও আধOিনক বজK .পািন পিরেশাধন ব.বGায় 
র�পা]েরর পিরকVনা আেছ ? 

 
পিরেবশ দূষণ এড়ােনার জন' দূিষত বজ4 'পািন পিরেশািধত হওয়া এবং যথাযথভােব িনঃসরেণর ব'ব�া করা 
Jেয়াজন। 
 
আপনার )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. আরও আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]েরর পিরক@না 
আপনার )ফিসিল.র Vরj কের )দয়া উিচত যােত দীঘ4েময়ােদর িভিUেত দূিষত পদাথ4েক যথাযথভােব ব± 
রাখা যায়। আপিন যিদ যথাযথভােব )সপ্ .ক বজ4 'পািনেক )শাধন এবং িবনo কের থােকন, িক¢ এখনও 
আধIিনকতর )কােনা ব'ব�ায় র�পা]েরর )কােনা পিরক@না আপনার না )থেক থােক তাহেল আপিন 
আংিশক পেয়w পােবন 
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার জানা উিচত )য আপনার পিরচালনার মেধ' )কােনা রাসায়িনক বা িশ@ে�E-স�±ীয় িবপhনক 
পদাথ4 আেছ িকনা, এবং, যিদ থােক, আপনার িনিXত করা উিচত )য যথাযথ Jি[য়া ব'তীত )স/েলা 
আপিন )ফেল িদে´ন না। 
 
পিরেবশ দূষণ এড়ােনার জন' িবপhনক কাদা যথাযথভােব নo করেত হেব।  
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আপিন যিদ যথাযথ Jি[য়ায় আপনার )সপ্ .ক বজ4 'পািন পিরেশাধন বা িবনo না কেরন, তাহেল আপিন 
িবপhনক পদাথ4 পিরেবেশ ছিড়েয় )দেবন। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
ঘেরায়া পািনর ব'বহার )যমন কাচার সাবান, )মেঝ এবং দাগ পির¶ােরর রাসায়িনক, )সৗচাগার-সং[া] 
অন'ান' রাসায়িনক সামান' কেয়ক. িনয়িTত রাসায়িনক এবং উ» মাEায় )কািলফম4 িনKমণ করেত 
পাের। এক. কারখানার অবশ'ই )সপ্ .ক বজ4 'পািন িনKমেণর িবষয়.েক বIঝেত, মিনটর করেত এবং 
দািয়� িনেত হেব িন�িলিখত কম4কােeর মাধ'েমঃ 

1. )সপ্ .ক বজ4 'পািন িনKা] হওয়ার আেগ পিরেশাধন করা হেয়েছ তা সুিনিXত করার জন' এক. 
Jি[য়া JিতZা করjন। 

2. )সপ্ .ক বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা এবং মিনটর করার জন' একজন দািয়�বান কম4চারীেক িনেয়াগ 
করjন 

3. )সপ্ .ক ট'ােsর উপাদান খািল করার জন' অনুেমািদত ত~ তীয় পে�র সােথ চI িQ করjন এবং 
িন¶াশন করার )রকড4 /ইনভেয়স )রেখ িদন 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
 
পুেরা পেয়n  

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o ডকI েমেwশন (Jি[য়া, সর�ােমর নকশা, পWিতসমূহ, দায়বW ব'িQবগ4, ইত'ািদ) যােত 
)বাঝা যায় )য সাইট. )সপ্ .ক বজ4 'পািনেক িন¶াশন করার আেগ তা পিরেশাধন কের 

o )সপ্ .ক ট'াs ভmতn হেয় )গেল আপিন কীভােব তা খািল কেরন এবং বজ4 ' )ফেল )দন তার 
িববরেণর কাগজপE 

o যিদ Jেযাজ' হয় তেব সম� অনুমিতপE 
o )সপ্ .ক ট'ােsর উপাদান সরােনার পের তা িবনo করার )রকড4 / ইনভেয়স যিদ Jেযাজ' হয় 
o এক. সময়-)কিDক পিরক@না যােত আপিন কীভােব আপনার )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. 

আরও আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]র করেছন বা করেবন তার িবশদ 
িববরণ এবং মাইলেqান/িল রেয়েছ 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o কত~ 4প� এবং দায়বW কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য )সপ্ .ক ব'ব�ায় )কান িনmদno 

ধরেনর বজ4 ' পািন পিরেশািধত হয় 
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o কত~ 4প� এবং দািয়�শীল কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য কীভােব কারখানা. ভmতn 
)সপ্ .ক ট'াsেক খািল কের এবং )মাটাম.ুভােব বলেত পারেবন )য কত ঘন ঘন এই 
Jি[য়া করা হেয় থােক। 

o কত~ 4প� এবং দািয়�শীল কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য )সপ্ .ক ট'ােsর বজ4 ' 
পিরেশাধন এবং/অথবা িনKমণ )কাথায় হয় 

o )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. আরও আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]র করা 
িবষেয় তােদর পিরক@না সHেক4  কত~ 4প� বলেত পারেবন এবং এ. করার জন' তােদর 
সময়সীমাও িদেত পারেবন 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o )সপ্ .ক ট'াs এলাকা এবং নদ4 মার পাইপলাইন/েলার ছিব তI লুন 
o JদU পিরক@নার সােথ ছিব/েলা )মেল িকনা 
o )সপ্ .ক বজ4 ' বা উপেচ পড়া )সপ্ .ক ব'ব�ার অনুপযIQ িডে}াজােলর )কােনা Jমাণ 

রেয়েছ? যিদ তা হয়, তেব ম]ব' করjন এবং ছিব তI লুন। 

আংিশক পেয়n>েলা  
• "হঁ'া" )লখার জন' যা দরকার )সটI কI ই যার ব'িত[ম হেলা )সপ্ .ক ট'াs )থেক আপেGড করার 

পিরক@না 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার জানা উিচত )য আপনার পিরচালনার মেধ' )কােনা রাসায়িনক বা িশ@ে�E-স�±ীয় িবপhনক 
পদাথ4 আেছ িকনা, এবং, যিদ থােক, আপনার িনিXত করা উিচত )য যথাযথ Jি[য়া ব'তীত )স/েলা 
আপিন )ফেল িদে´ন না। 
 
পিরেবশ দূষণ এড়ােনার জন' িবপhনক কাদা যথাযথভােব নo করেত হেব।  
আপিন যিদ যথাযথ Jি[য়ায় আপনার )সপ্ .ক বজ4 'পািন পিরেশাধন বা িবনo না কেরন, তাহেল আপিন 
িবপhনক পদাথ4 পিরেবেশ ছিড়েয় )দেবন। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
ঘেরায়া পািনর ব'বহার )যমন কাচার সাবান, )মেঝ এবং দাগ পির¶ােরর রাসায়িনক, )সৗচাগার-সং[া] 
অন'ান' রাসায়িনক সামান' কেয়ক. িনয়িTত রাসায়িনক এবং উ» মাEায় )কািলফম4 িনKমণ করেত 
পাের। এক. কারখানার অবশ'ই )সপ্ .ক বজ4 'পািন িনKমেণর িবষয়.েক বIঝেত, মিনটর করেত এবং 
দািয়� িনেত হেব িন�িলিখত কম4কােeর মাধ'েমঃ 

4. )সপ্ .ক বজ4 'পািন িনKা] হওয়ার আেগ পিরেশাধন করা হেয়েছ তা সুিনিXত করার জন' এক. 
Jি[য়া JিতZা করjন। 
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5. )সপ্ .ক বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা এবং মিনটর করার জন' একজন দািয়�বান কম4চারীেক িনেয়াগ 
করjন 

6. )সপ্ .ক ট'ােsর উপাদান খািল করার জন' অনুেমািদত ত~ তীয় পে�র সােথ চI িQ করjন এবং 
িন¶াশন করার )রকড4 /ইনভেয়স )রেখ িদন 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
 
পুেরা পেয়n  

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o ডকI েমেwশন (Jি[য়া, সর�ােমর নকশা, পWিতসমূহ, দায়বW ব'িQবগ4, ইত'ািদ) যােত 
)বাঝা যায় )য সাইট. )সপ্ .ক বজ4 'পািনেক িন¶াশন করার আেগ তা পিরেশাধন কের 

o )সপ্ .ক ট'াs ভmতn হেয় )গেল আপিন কীভােব তা খািল কেরন এবং বজ4 ' )ফেল )দন তার 
িববরেণর কাগজপE 

o যিদ Jেযাজ' হয় তেব সম� অনুমিতপE 
o )সপ্ .ক ট'ােsর উপাদান সরােনার পের তা িবনo করার )রকড4 / ইনভেয়স যিদ Jেযাজ' হয় 
o এক. সময়-)কিDক পিরক@না যােত আপিন কীভােব আপনার )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. 

আরও আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]র করেছন বা করেবন তার িবশদ 
িববরণ এবং মাইলেqান/িল রেয়েছ 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o কত~ 4প� এবং দায়বW কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য )সপ্ .ক ব'ব�ায় )কান িনmদno 

ধরেনর বজ4 ' পািন পিরেশািধত হয় 
o কত~ 4প� এবং দািয়�শীল কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য কীভােব কারখানা. ভmতn 

)সপ্ .ক ট'াsেক খািল কের এবং )মাটামু.ভােব বলেত পারেবন )য কত ঘন ঘন এই 
Jি[য়া করা হেয় থােক। 

o কত~ 4প� এবং দািয়�শীল কম4চারীরা বণ4না িদেত পারেবন )য )সপ্ .ক ট'ােsর বজ4 ' 
পিরেশাধন এবং/অথবা িনKমণ )কাথায় হয় 

o )সপ্ .ক ট'াs.েক এক. আরও আধIিনক বজ4 'পািন পিরেশাধন ব'ব�ায় র�পা]র করা 
িবষেয় তােদর পিরক@না সHেক4  কত~ 4প� বলেত পারেবন এবং এ. করার জন' তােদর 
সময়সীমাও িদেত পারেবন 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o )সপ্ .ক ট'াs এলাকা এবং নদ4 মার পাইপলাইন/েলার ছিব তI লুন 
o JদU পিরক@নার সােথ ছিব/েলা )মেল িকনা 
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o )সপ্ .ক বজ4 ' বা উপেচ পড়া )সপ্ .ক ব'ব�ার অনুপযIQ িডে}াজােলর )কােনা Jমাণ 
রেয়েছ? যিদ তা হয়, তেব ম]ব' করjন এবং ছিব তI লুন। 

আংিশক পেয়n>েলা  
• "হঁ'া" )লখার জন' যা দরকার )সটI কI ই যার ব'িত[ম হেলা )সপ্ .ক ট'াs )থেক আপেGড করার 

পিরক@না 
 

বজ+ 2পািন - Eর ২ 

৭।  বজK .পািনর মানদে�র িভিgেত িক আপিন িরেপাটK  িদে�ন? 
 
· আপিন িক এই মানদ�&র িবরEে6 িরেপাটK  করেছন? 

● )জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকা 
● িবএসআর 
● আইিপই 
● Gাহক/®'াe 
● অন'ান' হেল, দয়া কের িববরণ িদন (ব'িত[ম �ানীয় আইন এবং Jিবধানসমূহ) 

· মানদে� উি¦িখত সম~ প.ারািমটার অনুযায়ী িক আপিন পরীMা কিরেয়েছন এবং !স>িলর 
সােথ সাম_স. বজায় !রেখেছন? 
 
। মানদে�র �.াটফেমK িক আপনার প.ারািমটােরর ফলাফল পাওয়া যােব? (!যমন, 
!জডিডএইচিস !গটওেয় অথবা আইিপই !ডটােবস) 
 
)জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকা যিদ )বেছ )নয়া হয়ঃ 
· !টিবল 2A-N-এর রাসায়িনক qEেপও িক প.ারািমটােরর িকছO  আপনার ফলাফেল িচি§ত করা 
যাে� না? 
 
পরী�ার ফলাফল আপেলাড করjন 
িচিiত করা )গেল প'ারািমটােরর )টিবল/িলেক সHূণ4 করjন 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা বজ4 'পািন মানদe অনুসরণ এবং িরেপা.4েঙর মাধ'েম এক. কারখানার 
বজ4 'পািনর /ণগত মান সং[া] কম4কI শলতা Jদশ4ন করা।  এখােন )রফার করা মানদe হেলা ই¥াÁর 
মানদe এবং উেcশ' হেলা �ানীয় আইন এবং Jিবধােনর সে� স�িত র�া কের উ�িতিবধান করা।  
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আপনার কারখানা )থেক িন¶ািশত পািনর /ণগত মান Jত'�ভােব বা�গত Jভাব এবং কায4িনব4ােহর 
ব'য়ভােরর সে� সHmকnত। এ. ই¥াÁর সংগঠনগত �´তার জন' Jেয়াজনীয় স¸াব' িন¶াশন সং[া] 
বাধ'বাধকতার সােথ স�িত র�া করার সে�ও Jত'�ভােব জিড়ত। 

ঐি�ক !জডিডএইচিস বজK .পািন িনেদK িশকা& িক? 
িজেরা িডসচাজ4  অব হ'াজাড4 াস )কিমক'াল্ স ()জডিডএইচিস) ওেয়qওয়াটার গাইডলাইন এক. ঐি´ক 
িনেদ4 িশকা যা কতক/িল ®'াe তােদর Gাহকেদর জন' বাধ'তামূলক কের িদেয়েছ। আপিন যিদ আপনার 
Gাহকেদর কাছ )থেক )জডিডএইচিস সHেক4  না Vেন থােকন, তেব দয়া কের এই )রফাের�.েত /রj� 
)দেবন না - যিদ আপিন প'ারািমটার )টিবেলর )শষ কলাম.র উUর না )দন তাহেল  আপনােক )কানভােব 
শাি~ !দয়া হেব না। 
 
িজেরা িডসচাজ4  অব হ'াজাড4 াস )কিমক'াল্ স ()জডিডএইচিস) কম4সূচী হেলা িবিভ� ®'া¥, ভ'াল ু)চইন 
অ'ািফিলেয়ট এবং সহেযাগীেদর মেধ' এক. সহেযািগতামূলক কম4কাe যারা )জডিডএইচিস বজ4 'পািন 
সং[া] িনেদ4 িশকা Jকাশ কের, )য. বজ4 'পািনর /ণগত মােনর িবষেয় সমG বয়ন এবং ফI টওয়'ার িশে@র 
এক. সমেবত Jত'াশা। যিদ আপিন )জডিডএইচিস সHেক4  আেরা তথ' চান, আপিন তােদর ওেয়বসাইট 
এবং িনেদ4 িশকা. এখােন )দখেত পােরন: https://www.roadmaptozero.com/about  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
1) গত বছর 3য় পে�র অনুেমািদত পরী�াগার/িল )থেক Jা� পরী�ার িরেপাট4 /িল )থেক অথবা 
অভ']রীণ মিনটিরং িরেপাট4  )থেক Ej. খI ঁেজ )পেয়েছন / জানা )গেছ )য সীমা অিত[ম কেরেছ এমন সম� 
প'ারািমটার/েলা সHেক4  িরেপাট4  করjন। উপাU িরেপাট4  করােক পুরT~ ত করার পিরবেত4  আমরা পদে�পেক 
Jাধান' )দয়ার জন' বজ4 'পািনর সমস'ার িবষেয় তথ' সংGহ করেত চাইিছ। 

● ব'বyত মানদe )বেছ িনন 
● প.ারািমটার>েলার সােথ সাম_স.িবহীন ফলাফল>েলােক 7েবশ করান (ন�র টাইপ করjন 

এবং ইউিনট )বেছ িনন)। 
● অনুমিতপW বা মানদ� অনুযায়ী বাধ.তামূলক সীমা& িলখOন ()যমন, ফাউেeশনাল )লেভেল 

উি³িখত )জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকায় তািলকাভI Q সীমা/িল) 
● যিদ আপিন )জডিডএইচিস বজ4 'পািন মানদe )বেছ )নন, আপনােক আপনার সাইেটর বজ4 'পািন 

সং[া] পরী�ার ফলাফেল )জডিডএইচিস বজ4 'পািন িনেদ4 িশকায় তািলকাভI Q পরী�ার 
প'ারািমটার/েলা িচিiত হেয়েছ িকনা )স সHেক4  অিতিরQ এক/´ JK িজzাসা করা হেব যার 
জন' আপনােক )কােনা ন�র )দয়া হেব না। )খয়াল রাখেবন )য যিদ )কােনা দূষেণর প'ারািমটার খI ঁেজ 
পাওয়া যায় )সটা জানার জন' )ভতের )ঢাকা পািনর পরী�া করােনারও সুপািরশ করা হয়। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 
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● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
o বজ4 'পািন সং[া] পরী�ার ফলাফল. উপল¾ হওয়া উিচত )য.েত কারখানার অনুসরণ 

করা প'ারািমটার/িলেক (পিরেশািধত এবং অপিরেশািধত তরল) )দখােনা হেয়েছ। 
)জডিডএইচিস বজ4 'পািন সং[া] িনেদ4 িশকার িহেসেব, বজ4 'পািনর পরী�া ি¼েকােয়ি�, 
পরী�ার প'ারািমটার, সীমা, নমুনা Jদান এবং পরী�ার পWিত অনুযায়ী হওয়া উিচত। 
)জডিডএইচিস )গটওেয় - বজ4 'পািন মডI 'ল অনুযায়ী পরী�ার ফলাফল আপেলাড করjন। 

o প'ারািমটার/েলােক )রকড4  এবং িবে�ষণ করা হেয়েছ তার কাগজপE )দখান 
o নমুনা Jি[য়ার কাগজপE 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o )ফিসিল.র )ভতের বজ4 'পািন িন¶াশন সHেক4  িক Jধান কম4চারীরা সেচতন? 
o বজ4 'পািন যথাযথভােব িন¶াশন না হওয়ার )�েE পিরচালকবগ4েক জানােনার জন' 

কম4চারীেদর কােছ িক িচিiত করার )কােনা পWিত িবদ'মান রেয়েছ? 
o )যসব Jধান কম4চারীরা নমুনা Jি[য়া িনেয় কাজ কেরন তােদর িক যথাযথ Jিশ�ণ )দয়া 

হয়? কত ঘন ঘন? 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o গত4 / িপট/েলা )যখােন বজ4 'পািন জমা হয় )স/েলা িক ভােলা অব�ায় এবং পূণ4 অখe 

অব�ায় রেয়েছ ? 
o দূষণ বা অবেরাধ�ান )থেক উপিরভােগর পািন/ঝেড়র পািন িক িবনা বাধায় িন¶ািশত হয়?  
o বজ4 'পািন/ বজ4 'পািন িনKমেণর জন' JিতÑত Jি[য়া িক অনুসৃত হে´?  ()যমন, 

বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা, ি[য়াকলাপ ইত'ািদ)  
o ই.িপ-এর Jিত. পিরেশাধন-সং[া] পদে�েপর জন' ছিব িদন 

 
  

৮। আপিন িক সাইট-বিহভ[K ত বজK .পািন পিরেশাধনাগার !থেক বজK .পািনর >ণগত মােনর 

ফলাফেলর জন. অনুেরাধ জািনেয়েছন? 
 
আপেলাড করjনঃ ক) সাইেটর বাইের )কােনা বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার )থেক আপনার /ণগত মােনর 

ফলাফেলর জন' অনুেরােধর কাগজপE; খ) সাইেটর বাইের বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর /ণগত মােনর 

)রকড4  (যিদ Jদান করা হেত থােক) 

  
আপনার কারখানা পিরেবশ দূিষত করেত থাকেল বজ4 'পািন পিরেশাধনাগাের বজ4 'পািনর /ণগত মান 
ল°েনর )য )কােনা ঘটনা সHেক4  সেচতন থাকা জরjির। যিদও আপনার কারখানার সাইট-বিহভf 4 ত 
বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর উপর )কােনা কত~ 4� )নই, দয়া কের বজ4 'পািনর /ণগত মােনর ফলাফেলর জন' 
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আপনার অনুেরােধর Jমাণ িদন, যিদ /ণগত মান সHেক4  ফলাফল Jদান না করা হেয় থােক তবIও। 
যথাযথ পিরেশাধন এবং িন¶াশেনর জন' বজ4 'পািন পিরেশাধেনর পিরক@নায় সহায়তা করার জন' যিদ 
আপিন )কােনা পদে�প িনেত স�ম হন তাহেল আপনােক আেরা তথ' সরবরাহ করাই এই JেKর উেcশ'। 
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
 
সাইট-বিহভf 4 ত )য বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর সে� বজ4 'পািন পিরেশাধেনর জন' চI িQ করা হেয়েছ, )স. 
এবং )ফিসিল.র মেধ' সংেযাগ এবং দািয়�েবাধ গেড় )তালা এই JেKর উেcশ'। তােদর বজ4 'পািন 
স�িতপূণ4 এবং )কােনাJকার পিরেবশ ল°েনর জন' দায়ী নয় তা িনিXত করার জন' কারখানা.েক যথা 
স¸ব সি[য় কের )তালা এই JেKর উেcশ'। সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার )থেক উUেরর 
ফলাফল যাই )হাক না )কন, )ফিসিল.র সি[য় Jেচoা সHেক4 ই এই JেK িজzাসা করা হে´। 
 
এই তথ' আপনার পিরি�িত সHেক4  )বাঝার )�েE এবং ঝI ঁ িকর কারণ এবং/অথবা উ�িতিবধােনর সুেযাগ 
িচিiত করার )�েE দরকাির। 
 
অফসাইট বজ4 'পািন পিরেশাধনাগার )থেক /ণগত মােনর ফলাফল সHেক4  অনুেরাধ জািনেয়, এক. 
কারখানা িনিXত কের )য Jায়শই অফসাইট কারখানা )থেক পিরেবেশ িনKা] হওয়া পিরেশািধত বজ4 'পািন 
তােদর িনেজেদর কারখানা এবং অফসাইট পিরেশাধনাগােরর মেধ' িনKমণ সং[া] িনয়েমর সে�ও 
স�িতিবধান করেছ। 
 
যিদও আপনার )ফিসিল.র সাইট-বিহভf 4 ত 3য় পে�র পিরেশাধেনর উপর )কােনা িনয়Tণ )নই, )যেকােনা 
শৃÃলাভ� সHেক4  এবং )সই )ফিসিল.. কতদূর পয4] শৃÃলাভ� করেছ )স সHেক4  সেচতন থাকা 
জরjির। এছাড়াও, যিদ আপনার সাইট স�িতপূণ4 আচরণ না কের থােক, এই JK. িনিXত কের )য 
আপনার )ফিসিল.র সমস'া. সমাধােনর জন' এক. পিরক@না রেয়েছ। �র ১-এর বদেল �র ২-এ এ. 
অ]ভI 4Q করা হেয়েছ )যেহতI  এক. কারখানার অফসাইট পিরেশাধনাগােরর উপর )কােনা Jত'� িনয়Tণ বা 
দৃশ'মানতা নাও থাকেত পাের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
 
এই JেKর জন' আপনার কারখানা তত�ণই )[িডট পােব যিদ আপিন Jমাণ িদেত পােরন )য আপিন 
অফসাইট বজ4 ' পিরেশাধনাগােরর সে� )যাগােযাগ কেরিছেলন বেজ4 'র /নগত মান সং[া] িরেপােট4 র জন'। 
যিদ অফসাইট বজ4 ' পিরেশাধনাগার Jত'াখ'ান কের থােক, )সে�েE আপনােক শাি� )দয়া হেব না যিদ 
আপিন আপনার অনুেরাধ এবং তােদর Jত'াখ'ােনর Jমাণ িদেত পােরন। 
 
×কা: যিদ 3য় পে�র বজ4 ' পিরেশাধনাগার তােদর তরল সHেক4  অনলাইেন তথ' )দয়, তাহেল কারখানা. 
এই JেKর উUের "হঁ'া" িলখেত পাের। 
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কখনও কখনও অফসাইট তরল পিরেশাধনাগার বজ4 'পািন িনKমণ িবষেয় )ফিসিল.র জন' এক. মানদe 
ি�র করেত পাের এবং )কােনা প'ারািমটার অিত[ম করেল কারখানার )থেক )বিশ অথ4মূল'ও চাইেত পাের। 
যিদ এ. আপনার জন' Jেযাজ' হয়, দয়া কের পিরি�িত. ব'াখ'া করেবন এবং যিদ Jাসি�ক হয় তেব 
আপনার কারখানা )থেক যথাযথ মূল'ায়েণর উদাহরণ )দেবন। যিদ বাড়িত হেয় থােক তাহেল সফট িলিমট 
পারিমট নয়। তােদর পারিমেটর সে� স�িত র�া করার Jেয়াজন হেব। 
 
যিদ আপিন ফলাফেলর জন' অনুেরাধ কের থােকন এবং জানেত পােরন )য 3য় প� বজ4 'পািন 
পিরেশাধনাগার. সীমার সােথ সাম�স'িবধান কেরিন, দয়া কের িববরণ িদেয় জানান )য আপনার 
কারখানাও সাম�স' বজায় রাখার )�েE ব'থ4 হেয়েছ িকনা। যিদ হেয় থােক, আপনার কারখানা কীভােব এই 
সমস'া সমাধান কেরেছ ? যিদ আপিন ফলাফেলর জন' অনুেরাধ কের থােকন, িক¢ তা না )পেয় থােকন, 
দয়া কের জানান )য িক ঘেটিছল। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া  

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
o সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন পিরেশাধনাগােরর কাছ )থেক বজ4 'পািনর /ণগত মােনর )রকেড4 র 

জন' আপনার অনুেরােধর সাPিতক নিথপE এবং/অথবা 
o সাPিতক (বছেরর মেধ', িক¢ আদশ4গতভােব আরও ঘন ঘন) সাইট-বিহভf 4 ত বজ4 'পািন 

পিরেশাধনাগােরর /ণগত মােনর )রকড4 /িল (যিদ )দয়া হেয় থােক) 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o বজ4 'পািনর /ণগত মান ব'াখ'া করার জন' দািয়�Jা� Jধান ব'িQবগ4 সাধারণ তরল 

পিরেশাধনাগার )থেক Jা� বজ4 'পািনর /ণগত মান সং[া] পরী�ার ফলাফল ব'াখ'া 
কেরন 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
o নমুনার ফলাফেল িক কারখানার Jেয়াগমূলক অব�া/েলার Jিতফলন )দখা যােব? 
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বজ+ 2পািন - Eর ৩ 

৯। আপনার কারখানা িক 7ি8য়াজাত বজK .পািনেক 7ি8য়াজাত পািন (ব« লুপ) িহেসেব 

পুনবK.বহার এবং/অথবা িরসাইক্ ল কের ? 

● আপনার উৎপাদন Jি[য়ায় পিরেশািধত এবং িরসাইক্ ল করা বজ4 'পািনর শতকরা হার িলখIন 

সুপািরশ করা আপেলাডঃ ক) )রকড4 সমূহ )য/িলেত )§াজড-লুপ িরসাইি§ং Jদশ4ন করা হেয়েছ 

(Jি[য়াজাত পািন )থেক Jি[য়াজাত পািন) এবং / অথবা খ) িরসাইি§ং করার জন' পািন )যখােন 

রাখা হেয়েছ অথবা )যখােন িরসাইক্ ল করা পািন ব'বহার করা হেয়েছ )সই অ�েলর অব�ান অনুযায়ী 
অmজnত পািন ¦ােস(/িল)র তািলকা। 

  
যিদ আপনার উৎপাদেনর বজ4 'পািনেক পুনব4'বহার এবং/অথবা িরসাইি§ং কের উৎপাদন Jি[য়া/িলেত 
)ফরত পাঠােনার জন' আপনার বজ4 'পািন পিরেশাধেনর ব'ব�া থােক তাহেল উgের হঁ.া বলেবন। 
পুনব4'বyত এবং/অথবা িরসাইি§ং করা পািন অবশ'ই উৎপাদন Jি[য়ায় ব'বহার করা যােব - অন'ান' 
ব'বহার )�E )যমন )সচ, )শÉচাগার এেত অ]ভI 4Q নয়। Jক~ ত পিরেশাধন JযI িQর অ]ভI 4Q হেত পাের 
রাসায়িনক অথবা �জব JযI িQ )যমন )মমে®ন িফেÞশন অথবা িজেরা িলকI 'ইড িডসচাজ4 । 
 
!�ািরং সJেকK  !নাটঃ 

• ৫০% বা তেতািধক পুনব4'বহার/িরসাইি§ং করা = পুেরা ন�র 
● না অথবা জািন না = শূন' পেয়w 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
পুনব4'বহার/িরসাইি§ং এবং সামিGকভােব তাজা পািনর ব'বহােরর ফI টিJw কমােনার জন' Jেয়াজনীয় 
উäাবনী JযI িQেক পুরT~ ত করাই এই JেKর উেcশ'। 
 
এই JযI িQ. উৎপাদন Jি[য়ার জন' তাজাপািন তI েল )নয়ার পWিত.েক Jায় পিরহার কের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
যখন জানা )কােনা Jি[য়া )থেক Jা� বজ4 'পািন অন' )কােনা Jি[য়ার জন' /ণগত মােনর বাধ'বাধকতা 
পূরণ কের না তখন তােক Jায়শই পিরেশাধন এবং িন¶াশন কের )দয়া হয়। তার বদেল যিদ )কােনা 
কারখানা এই বজ4 'পািনেক (হয় রাসায়িনক অথবা �জব) কারখানার িভতেরই অন' )কােনা Jি[য়ার জন' 
/ণগত খI ঁ.না. পূরেণর জন' )শাধন কের তােক পুনব4'বহার/ িরসাইি§ং িহেসেব গণ' করা হেব। Jি[য়ােক 
সুদৃঢ় করা ছাড়াও Jিত. Jি[য়াই যথাস¸ব কায4করীভােব পিরচািলত হওয়া িনিXত করার জন', পািনর 
িরসাইি§ং এবং পুনব4'বহার হেলা তাজা পািন ব'বহােরর জন' সবেচেয় সাধারণ পWিত। পুনব4'বহােরর জন', 
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এক. Jি[য়ার বজ4 'পািন )কােনা অিতিরQ পিরেশাধন ছাড়াই ি�তীয় )কােনা Jি[য়ােত /ণগত 
বাধ'বাধকতা পূরণ করেত পাের। এেত একই পিরমাণ পািন ব|বার ব'বyত হয় যা ি�তীয় Jি[য়ায় তাজা 
পািন ব'বহােরর চািহদােক ¦াস কের। 
 
)কােনা কারখানায় সমG পািন ব'বহােরর ১০০%-)কই িরসাইি§ং করা )গেল তােক )§াজড লুপ বলা হয়। 
এর অথ4 )কােনা /রj�পূণ4 তাজা পািন কারখানার পিরচালনার জন' জরjির নয় যার ব'িত[ম হেলা 
Jাক~ িতক পWিতেত পািন নo হওয়া )যমন বাÔীভবন। িজেরা িলকI 'ইড িডসচাজ4  (িজএলিড) JযI িQ যার 
মেধ' পিরেশাধন-পূব4, বাÔীভবন এবং )কলািসত হওয়ার মেতা িকছI  পদে�প অ]ভI 4Q রেয়েছ )স. সম� 
বজ4 'পািনর উWার এবং পুনব4'বহােরর সম¹য়সাধন কের। 
 
এক. কারখানা )য. িরভাস4 অসেমািসস (আর-ও) এবং ন'ােনািফেÞশন JযI িQ ব'বহার কের বজ4 'পািন 
পিরেশাধন কের এবং বজ4 'পািনর ৮০% পুনব4'বহার কের িক¢ )মমে®ন )থেক )ফরত পাঠােনা পািন অফসাইট 
ই.িপ-)ত পাঠায় তােদর িজএলিড িহেসেব িবেবচনা করা হেব না )যেহতI  )মমে®ন JযI িQর মাধ'েম )ফরত 
পাঠােনা পািনর .িডএসেক সাধারণ ভােব িনKা] বজ4 'পািনর তI লনায় অেনক )বিশ িবপhনক িহেসেব 
িবেবচনা করা হয়। 
 
এই পািনেক আবার Jি[য়া-পািন িহেসেব ব'বyত হেত হেব। অন'ান' ব'বহার )যমন )সচ এবং )শÉচাগার এর 
অ]ভI 4Q নয়। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 

• আবশ.ক নিথপW:  
o কারখানা নিথপেEর )রকেড4 র মাধ'েম Jমাণ করেত স�ম )য তারা Jি[য়াজাত বজ4 'পািনেক 

Jি[য়া-পািন িহেসেব পুনব4'বহার এবং িরসাইি§ং করেত স�ম। পািন Jত'াহার করা এবং 
পািনর ভারসােম'র িভিUেত এখােন )দয়া শতকরা হার স"ক িকনা তা মূল'ায়ণ করার জন' 
পািন িবভােগর ডকI েমেwশন-এর জায়গা. )দখIন (যিদ Jেযাজ' হয়) 

o পািন ¦ােসর ল�' অজ4 েনর তািলকা যা অনুসরণ কেরঃ 
▪ িরসাইি§ং-এর জন' পািনেক )যখােন রাখা হয় )সই অব�ান 
▪ )যখােন িরসাইি§ং করা পািনেক ব'বহার করা হয় )সই অব�ান 
▪ িরসাইি§ং Jি[য়ার )ªা ডায়াGাম 

● িজsাসা করার জন. 7tাবলী: 
o কত~ 4প� এবং দায়বW কম4চারীরা ব'াখ'া করেত/Jদশ4ন করেত পােরন )য কীভােব বজ4 'পািন 

Jি[য়া-পািন িহেসেব পুনব4'বহার এবং/অথবা িরসাইি§ং হয় 
● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 

o Jি[য়াজাত পািনর পুনব4'বহার / িরসাইি§ং-এর জন' সর�াম পয4েব�ণ 
o যTপািত/েলার িবশদ িববরণ (কাজ, পািন খরেচর )�েE লাভ, কত পুরেনা, র�ণােব�ণ, 

ইত'ািদ।) 
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o দয়া কের যTপািতর ছিব তI লুন 
o িন¶াশেনর আেগ সম� )ফরত পাঠােনা বজ4 'পািন পিরেশাধেনর মেধ' িদেয় যায় তা িনিXত 

করা (উপের আেগর JK/েলােত )যভােব )রকড4  করা আেছ) 
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           বায়$ িনগ(মন 
 

শহেরর উপের )ধঁায়ার )মঘ আমরা সকেলই )দেখিছ এবং জািন )য দূষণ মানুষ ও পিরেবেশর জন' 
অ�া�'কর।  এই দৃশ'মান )ধঁায়াশা আপনার কারখানা )থেক িনগ4ত বায়Iর এক. ফলাফল, িক¢ 
িশ@গত Jি[য়া এবং পিরচালনার ফেল অদৃশ' দূিষত কণাও িনগ4ত হয় যা মানুেষর �াে�' Jভাব )ফেল এবং 
জলবায়Iর পিরবত4নেক Jভািবত কের।  
বায়I  িনগ4মন সাধারণত হেয় থােক এখান )থেকঃ  

● !ফিসিল&েত কাযKসJাদনা:  বয়লার, !জনােরটর, এবং শীতলীকরণ ব.বGা (সাধারণত 
ধI েলা/কণার অংশ বা পা.4কI েলট্ স, 
(িপএম10, িপএম2.5), নাইে¡ােজেনর 
িবিভ� অ`াইড ("এনওএ`"), 
সালফােরর িবিভ� অ`াইড 
("এসওএ`"), ওেজানেক Vেষ )নয়া 
পদাথ4সমূহ ("ওিডএস") এবং 
অন'ান' �িতকর বায়I দূষক ত'াগ 
কের)। 

● উৎপাদন 7ি8য়া: উৎপাদেনর 
জন. সর_াম এবং িনমKােণর 
7ি8য়াসমূহ (সাধারণত িনগ4ত হয় 
পিরবত4নশীল �জব )যৗগ ("িভওিস"), 
ওেজান )শাষক পদাথ4 ("ওিডএস"), ধI েলা/ ব�কণা বা পা.4কI েলট্ স (িপএম10, িপএম2.5), এবং 
অন'ান' �িতকর বায়I দূষক। 

জরEির !নাট: িনেচ আপনােক )বেছ িনেত বলা হেব )য বায়I  িনগ4মনকারী )কান ি[য়াকলাপ/িল অথবা 
Jি[য়া/িল আপনার সাইেট রেয়েছ। আপনার পছ¯/েলা আপনােক )সইসব JেKর অিভমুখ িনেদ4 শ করেব 
)য/েলা আপনার )ফিসিল.র )�েE সবেচেয় )বিশ Jেযাজ'। ি[য়াকলাপজিনত কারেণ বা উৎপাদনগত 
ভােব যিদ আপনার কারখানা )থেক বায়I  িনগ4মন না হয়, তাহেল আপনার এই িবভাগ. সHূণ4 করার 
দরকার )নই। 
 
িহগ এয়ার এিমশন িবভাগ অনুযায়ী আপনার জন' বাধ'তামূলকঃ 

● যিদ Jেযাজ' হয় তাহেল !ফিসিল&র ি8য়াকলাপ এবং !রি¬জােরশেনর কারেণ  িনগKমেনর 
পিরমাণ, অনুসরণ করjন। 
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● জরEির !নাট: যিদ আপিন ()রি¼জােরw) সাইেট ব'বহার কেরন তেব আপনােক সুিনmদnoর�েপ 
িজzাসা করা হেব )য )কান )রি¼জােরw/েলােক ব'বহার করা হয়। এই )রি¼জােরw/েলা আপনার 
িজএইচিজ িনগ4মন গণনায় Jভাব )ফেল, সুতরাং স"কভােব )রি¼জােরw/েলােক ¡'াক করার 
িবষয়. িনিXত করjন। 

● যিদ Jেযাজ' হয়, উৎপাদন 7ি8য়া>েলা !থেক  িনগ4মেনর পিরমাণেক অনুসরণ করjন। 
● কাযKসJাদন এবং !রি¬জােরশন সং[া] িনগ4মন িনয়Tক িডভাইস / অপসারণ Jি[য়াসমূহ 

এবং পয4েব�েণর হার তািলকাভI Q করjন। 
● উৎপাদন সং8া] িনগ4মেনর জন' িনয়Tক িডভাইস / অপসারণ Jি[য়া এবং পয4েব�েণর হার 

তািলকাভI Q করjন। 
● নাইে�ােজন অাইড>েলা (এনওএ), সালফার অাইড>েলা (এসওএ) এবং 

পা&KকO েলট ম.াটার (িপএম)-এর  উ�ততর কম4কI শলতার িবেশষ অজ4 নেক িনmদno কের বলুন। 
● এমন )কােনা Jি[য়া আপনার )ফিসিল.র আেছ িকনা যা বায়I  িনগ4মনেক উ�ত করার জন' 

Jেয়াজনীয় সর_ােমর আধOিনকীকরণ কের, )স িবষয়. }oভােব জানান। 

মেন রাখেবনঃ  সর�াম )ভেঙ যাওয়া বা তােত িছt হওয়ার কারেণই )রি¼জােরw )থেক দূিষত বায়Iর অদৃশ' 
িনগ4মেনর ঘটনা সবেচেয় )বিশ ঘেট। ইএমএস িবভােগ যTপািতর র�ণােব�ণ সHেক4  আপনােক িজzাসা 
করা JKাবলী এই িবভােগর সােথ স�িতপূণ4 )যেহতI  অদৃশ' িনগ4মন Jিতেরাধ করার )�েE Jিতেরাধমূলক 
র�ণােব�ণ সেব4াUম পWিত/েলার এক.। 
 
বায়O িনগKমেনর ভ[ িমকা  
 
কারখানা )থেক বায়I  িনগ4মন সাধারণত হেয় থােকঃ  

• আপনার উৎপাদন Jি[য়া/িলঃ উৎপাদেনর সর�ামসমূহ এবং িনম4ােণর Jি[য়া 
● আপনার কারখানার ি[য়াJণালীঃ বয়লার/িল, )জনােরটর/িল, এবং শীতলীকরণ Jি[য়াসমূহ 

িনগKমেনর ধরেনর অ]ভOK Nঃ  
• পেয়n !সাসK িনগKমন – বায়Iর Jবাহ যা )কােনাভােব িনয়Tণ করা হয় এবং এক. একক উৎস 

)যমন q'াক )থেক বায়Iম¥েল )ছেড় )দয়া হয়।  এই িনগ4মন/েলা কারখানা-সং[া] হেত পাের, )যমন 
বয়লার )থেক িনগ4মন, অথবা Jি[য়া-সং[া], )যমন উ�ায়ী রাসায়িনক ব'বহােরর জন' এ`হq 
ব'ব�া।  

● নন-পেয়n !সাসK অথবা িফউিজ&ভ িনগKমন – িহগ এফইএম-এর জন', বায়I  িনগ4মেনর এইসকল 
উৎস হেলা )সই/েলা যােদর সাধারণভােব ঘেরর )ভতের অথবা বাইেরর পিরেবেশ িনKা] কিরেয় 
)দয়া হয়।  এই ধরেনর িনগ4মন/েলা সাধারণত হেলা Jি[য়া-সং[া] )যমন িKন িJ�ং, }ট 
ি§িনং, র�ন, ইত'ািদ)।   
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এক. কারখানােত িনগ4মেনর উৎস/েলার )যেকােনা.র )থেকই একািধক িনগ4মন বা িডসচাজ4  পেয়w �তির 
হেত পাের। উদাহরণ �র�প, এক. কারখানায় একািধক বয়লার বা একািধক িনগ4মন Jি[য়া থাকেত পাের।  
 
এইসব ি[য়াকলােপর মাধ'েম পিরিচত দূষক পদাথ4 বাতােস ছিড়েয় পেড়ঃ  

● অ'ািসেডর )ধঁায়া 
● ধI েলা/পদাথ4কণা (িপএম10, িপএম2.5) - সাধারণত Ïালানী )পাড়া, তাকিল )ঘারােনা, িসে£.ক 

ত¢ �তির, ঢালাইেয়র সােথ জিড়ত 
● নাইে¡ােজেনর িবিবধ অ`াইড ("এনওএ`") - সাধারণত Ïালানী )পাড়ার সােথ যIQ 
● সালফােরর িবিবধ অ`াইড ("এসওএ`") - সাধারণত Ïালানী )পাড়ার সােথ যIQ 
● অি�র �জব )যৗগসমূহ ()ভালাটাইল অগ4'ািনক কHাউ¥স, "িভওিস") - সাধারণত ফ'াি®ক িফিনশ, 

tাবক, আঠা, কাপড় ছাপা, )টwারে¼ম, )তল পির¶ার করার ি[য়াকলােপর (িডিGিজং) সােথ 
সHmকnত 

● ওেজান-)শাষক উপাদানসমূহ ("ওিডএস") - সাধারণত )রি¼জােরw/েলা, )পাষােকর দাগ )মাছার 
যT/েলা, এবং িকছI  আঠা ও tাবেক পাওয়া যায় 

● িবপhনক বা �িতকর বায়I  দূষক - সাধারণত Ïালানী )পাড়া, tাবক, আঠা, এবং )পাষােকর )শষ 
J�িতমূলক িকছI  িবষয়, ধাতI র )v.ং-এর সােথ জিড়ত 

● ঘfন4ন, চাকান (Ê'ািশং), এবং বIনন )থেক উৎপ� তI েলার ধI েলাকণার িনয়িTত িনগ4মন 
● )ধঁায়া: রঙ করা এবং vা�ক ইে�কশেনর ছঁাচ 

পিরিচত )কােনা িনগ4মন-সূেEর জন' ()যমন, বয়লার চালােনা, ব|িবধ উৎপাদন Jি[য়া), ব|িবধ িনগ4মন 
অথবা িডসচাজ4  পেয়w থাকেত পাের।  আপনার কারখানার মাধ'েম িনগ4ত বায়I দূষক িনয়Tেণর জন' 
আপনার কারখানার িনগ4মন পেয়w/েলা আপনার ব~ হUম সুেযাগ।   এখােন বায়I দূষেণর সবেচেয় সাধারণ 
িডসচাজ4  পেয়w/েলা )দয়া হেলাঃ  

• q'াক, িচমিন, অথবা )ভw (উৎপাদেনর সর�াম অথবা ডেম4র সােথ সHmকnত )সবাসমূহ, )যমন 
এক. রা�াঘর) 

● )খালা ট'াs  
● ধI িলকণা-স�িলত ব� নাড়াচাড়া করা বা সরােনা  
● tাবক Jেয়াগ  

বায়I  িনগ4মেনর )�েE শিQ, পািন, এবং বেজ4 'র ব'ব�াপনা নয়, অন' ধরেনর  িচ]াভাবনার Jেয়াজন 
হয়।  বায়I  িনগ4মন এক. �র িনmদno করার জন' িনয়Tণ করা হয়, এবং শিQ, পািন, এবং বজ4 'েক অনবরত 
উ�ততর করা যায়।  
 
আপনার কারখানার বায়Iর কম4কI শলতা Jক~ তপে� আপনার )যসব যTপািত রেয়েছ তার উপের িনভ4 র কের। 
যিদ আপনার যTপািত পুরেনা হয় বা র�ণােব�ণ ভােলা না হয়, বায়I  িনগ4মেনর )�েE আপনার ঝI ঁ িক 
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)বিশ। সুষম বায়O িনগKমন ব.বGাপনােক সুিনি�ত করার জন. সেবKাgম কাজ যা আপিন করেত পােরন 
তা হেলা আধOিনক মােনর সর_ােম উgরণ এবং িবদ.মান সর_াম>েলার রMণােবMণ ও তTাবধান 
করার জন. কেঠার 7ি8য়া অবল�ন করা। 
 
যিদ িসএফিস এবং এইচিসএফিস (ওেজান-)শাষক পদাথ4) কারখানায় ব'বyত হয়, এইসব গ'াস/েলােক 
কমেজাির করার জন' Jেয়াজনীয় সমাধান িবেবচনা করা উিচত। )রি¼জােরw, অ'ােরােসাল Jেপেলw এবং 
)ফাম )ািয়ং এেজw/েলােত িন� মাEার িজডাj'িপ-সH� রাসায়িনক )যমন এইচএফও ব'বহার করা 
এক. সমাধান হেত পাের। আপনার )রি¼জােরw/েলার মেধ' )কান. ¡'াক করা এবং )ফজ-আউট করা 
জরjির তা িচিiত করার জন' অনুGহ কের িনেচর তািলকায় )রফাের� ন�র সহ )রি¼জােরw/েলা )দখIন: 
https://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines/standards-
activities/ashrae-refrigerant-designations. 
 
উyিত করার !MেW িহগ্  কীভােব আপনার সহায়তা করেব ?  
বায়I  িনগ4মেনর িবষেয় পদে�প Gহেণর জন', আপনােক িবিভ� /রj�পূণ4 িবষয় কায4করী করেত হেবঃ  

1. আপনােক অবশ'ই আপনার �ানীয় িনয়মাবলী/ অনুমিতর আবশ'কতা/েলা জানেত হেব, জানেত 
হেব )য কীভােব পয4েব�ণ/ বলবৎ করার Jি[য়া কাজ কের, এবং সাম�স' )দখােনার জন' এক. 
কায4কর Jি[য়া থাকেত হেব (িহগ এফইএম অনুমিত িবভাগ এবং ইএমএস িবভাগ, পারিমট্ স 
অ'া¥ ইএমএস )সকশান) 

2. আপনার কারখানার বায়I  িনগ4মেনর উৎস/েলা আপনােক অবশ'ই জানেত হেব (িহগ্  এফইএম 
Jেয়াগেযাগ'তার পরী�া) 

3. আপনার কারখানা )থেক )য দূিষত বায়Iকণা িনগ4ত হয় তা আপনােক অবশ'ই ¡'াক করেত হেব (িহগ্  
এফইএম �র ১) 

4. আপনােক অবশ'ই িনয়Tক যT বসােত হেব এবং/অথবা আধIিনক সর�ােম আপেGড করেত হেব 
()যমন, আধIিনক বয়লার) িনিXত করার জন' )য সাম�স'িবিধ/মানদe পূরণ হেয়েছ অথবা তার 
অিধক সাম�স' র�া করা হেয়েছ (িহগ ্এফইএম  �র ১) 

আপনার সুিনmদno JযI িQ এবং )মিশেনর উপের বায়I  িনগ4মন Jায়শই িনভ4 রশীল; সুতরাং, সর�াম 
র�ণােব�ণ করা এবং আপেGড করা জরjির। )কান JযI িQ কীেসর সােথ সংযIQ হেল তা িনগ4মনেক ¦াস 
করেব )স িবষেয় আপনােক িনেদ4 শনা )দয়ার জন' এখনও )কােনা মানদ¥ )নই, িক¢ িহগ ্এফইএম -এর 
JK/েলা আপনােক আপনার িনজ� িনগ4মেনর ব'ব�াপনা করার জন' Jেয়াজনীয় পদে�প Gহণ করেত 
J�ত করেব। কীভােব সর�ােমর র�ণােব�ণ করেত হয় তা এমন এক. কাজ যা কারখানার একজন 
Jিশ�ণJা� JযI িQ িবেশষেzর জন'ই যথাযথ। 
 
অপসারণ JযI িQ হেত পাের: 

● )শাষণ 
● অ'াáেভেটড কাব4ন িফËার 
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● সাইে§ান 
● ডাq ব'াগ িফËার 
● ইেলে�াq'া.ক )Jিসিপেটটর 
● Kাবার 
● িনব4ািচত অনুঘটক সং[া] Jিতি[য়া (িসেলáভ ক'াটািল.ক িরঅ'াকশন) 
● িনব4ািচত অননুঘটক সং[া] Jিতি[য়া (িসেলáভ নন-ক'াটািল.ক িরঅ'াকশন) 

 
িজএইচিজ িনগ4মন )কবলমাE শিQর ব'বহার এবং Ïালানী )পাড়ােনােতই সীিমত নয়, বরং উৎপাদন 
Jি[য়ার ফল�র�প িনগ4ত দূষেণরও ফল।  )ফিসিল. এনভায়ারনেমwাল মডI 'ল-এর এয়ার )সকশন (বায়I  
িবভাগ) Ïালানী )পাড়ােনার সােথ সংযIQ নয় এমন িজএইচিজ িনগ4মনেক পিরমাপ কের। যিদ আপনার 
কারখানায় Ïালানী-িবহীন উৎসসমূহ )থেক িজএইচিজ িনগ4মন হয় )যমন এইচএফিস ()যমন, 
)রি¼জােরেwর িছt এবং অ'ােরােসাল Jেপল'াw এবং )ফাম )ািয়ং এেজw )থেক এইচএফ )বিরেয় যাওয়া) 
এবং উৎপাদনজিনত িনগ4মন িনয়Tক যTপািত, তাহেল িহগ্  ইনেড` িজএইচিজ ফI টিJেwর অংশ িহেসেব 
আপনােক িজএইচিজ গণনা করেত সহায়তা করেব। 

িহগ এফইএম-এ বায়O িনগKমন অনুসরণ এবং িরেপা&Kং 

দীঘ4 সময় ধের বায়I  িনগ4মন সং[া] উপাUেক স"কভােব অনুসরণ করা এবং িরেপাট4  করা হেল উ�িতর 
সুেযােগর )�েE তা )ফিসিল.র এবং )qকেহা¤ারেদর জন' িবশদ অ]দৃ4   Jদান কের। যিদ উপাU স"ক 
না হয়, তেব তার ফেল এক. )ফিসিল.র বায়I  িনগ4মেনর ফI টিJw বIঝেত পারা এবং পিরেবশগত �িত ¦াস 
করার জন' সুিনmদno পদে�প/িলেক িচিiত করার স�মতা সীিমত হেয় যায়।  

 

বায়I  িনগ4মেনর অনুসরণ (¡'ািকং) এবং িরেপা.4েঙর কায4[ম ি�র করার সময়, িন�িলিখত নীিত/িলেক 
Jেয়াগ করা উিচতঃ 

●  সJূণKতা – অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কায4[েম সম� Jাসি�ক উৎস/িল অ]ভI 4Q হওয়া উিচত 
(এফইএম-এ )যমন তািলকাভI Q রেয়েছ)।  

● িনভOK লতা - বায়I  িনগ4মন অনুসরণ কায4[েম JদU উপাU িনভI 4 ল এবং িব½াসেযাগ' উৎস )থেক 
আসাটা িনিXত করjন ()যমন িনগ4মন পরী�া অথবা িনর]র পয4েব�ণ ব'ব�া যা JিতÑত 
�বzািনক পিরমােপর নীিতসমূহ বা Jেকৗশলগত অনুমােনর উপর িনভ4 রশীল, ইত'ািদ।)  

● সাম_স.  - বায়I  িনগ4মেনর উপাU অনুসরণ করার জন' সাম�স'পূণ4 কায4Jণালীর ব'বহার যা দীঘ4 
সময় ধের িনগ4মেনর মেধ' তI লনা অনুেমাদন কের। ¡'ািকং (অনুসরেণর) Jণালী, উৎসসমূহ, অথবা 
অন'ান' ি[য়াকলাপ/িলেত এমন )কােনা পিরবত4ন যিদ হয় যা বায়I  িনগ4মেনর উপাUেক Jভািবত 
কের, তা নিথবW হওয়া উিচত।     
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● ��তা – উপােUর সম� সূE/িল ()যমন, পরী�ার )রকড4 সমূহ), ব'বyত অনুমান/িল ()যমন, 
আনুমািনক িহেসেবর JযI িQ), এবং গণনার Jণালী উপােUর ইনেভwিরেত Jকাশ করা উিচত এবং 
নিথবW )রকড4  এবং পিরেপাষক Jমােণর মাধ'েম তাৎ�িণকভােব যাচাইেযাগ' হওয়া উিচত।  

● উপােgর >ণগত ব.বGাপনা – /ণগত মান আ½াসেনর ি[য়াকলাপ (অভ']রীণ বা বািহ'ক) বায়I  
িনগ4মন সং[া] উপােUর জন' এবং উপাU সংGহ ও ¡'াক করার Jি[য়ার জন'ও সংzাJা� এবং 
সHািদত হওয়া উিচত যােত zািপত উপাU খI ঁতিবহীন হওয়ার িবষয়. িনিXত করা যায়। 

উপিরউQ নীিত/িল িGনহাউস গ'াস )Jােটাকল - অধ'ায় 1: িজএইচিজ অ'াকাউ�ং এবং িরেপা.4ং 
িJি�পল্ স )থেক অিভেযািজত। 

7েয়াগেযাগ.তার পরীMা  
 
বায়I  িনগ4মন (এয়ার এিমশন) )সকশেনর JKাবলী আপনার পূরণ করার Jেয়াজন আেছ িকনা তা িচিiত 
করার জন', আমােদর অবশ'ই মূল'ায়ণ করেত হেব )য বায়I  িনগ4মেনর Jাসি�ক উৎস/েলা আপনার 
কারখানােত রেয়েছ িকনা। উপকরণ Jি[য়াকরেণর সর�াম এবং/অথবা পিরচালনার জন' বাÔ 
উৎপাদনকারী বয়লার )থেকও বায়I  িনগ4মন হেত পাের। 
 
আপনােক Jথেম িজzাসা করা হেব )য )কান ি[য়াকলাপসমূহ বা Jি[য়া/িল আপনার কারখানােত 
বত4মান। আপনার পছ¯/েলা আপনােক )সইসব িহগ্  JেKর অিভমুখ িনেদ4 শ করেব )য/েলা আপনার 
কারখানার )�েE সেব4া»র�েপ Jেযাজ'। 

● যিদ আপনার )কােনা বায়I  িনগ4মনকারী পিরচালন পWিত থােক ()যমন, বয়লার), আপিন তাহেল 
সব4 �ের পিরচালনা সং[া] িনগ4মেনর িবষেয় JেKর উUর )দেবন।  

● যিদ আপনার বায়I-িনগ4মনকারী উৎপাদন Jি[য়া থােক ()যমন, tাবক অথবা আঠা), 
আপিন উৎপাদন সং[া] িনগ4মেনর িবষেয় উUর )দেবন �র ১-এ।  

● যিদ আপনার কারখানায় ি[য়াকলাপ বা উৎপাদেনর মাধ'েম বায়I  িনগ4মন না হয়, আপনার এই 
িবভাগ. সHূণ4 করার Jেয়াজন হেব না। 

  

1.  আপনার কারখানায় িক িনেচ 7দg পিরচালনা সং8া] যTপািত>েলার !কােনা& আেছ ? 

● বয়লার   
o যিদ )বেছ )নয়া হয়, তাহেল আমােদর আয়তন. জানানঃ  

▪ )ছাটঃ ৫০ এমডাj'-এর )থেক কম 
▪ মাঝািরঃ ৫০ এমডাj' - ৩০০ এমডাj' 
▪ বড়ঃ ৩০০ এমডাj' -এর )চেয় )বিশ 
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o )জনােরটর 
o কমবাশন ইি�ন ()যমন গ'ােসািলন চািলত পাH) 
o িশ@পেণ'াৎপাদক উনুন (িহ.ং/©াইং/িকওিরং-এর জন') 
o কমবাশন িহ.ং (ফােন4স) এবং বায়Iচলাচল 
o )রি¼জােরw ধারণকারী িডভাইস (শীতলীকরণ ব'ব�া ছাড়া) 
o এয়ার কি¥শিনং (ঠা¥া করা) 
o কারখানার পিরচালনার ফেল বায়I  িনগ4মেনর অন'ান' পিরিচত উৎস 
o উ�ায়ী �জব িম{েণর অন'ান' উৎস (িভওিস) 

2. আপনার কারখানা িক িনেচর !কােনা 7ি8য়া িনবKাহ কের অথবা িনেচর !কােনা পদাথK ব.বহার 
কের? 

● ইয়ান4 ি}িনং অথবা িসে£.ক ত¢ উৎপাদন 
● িফিনশ ()যেকােনা যািTক বা রাসায়িনক Jি[য়া যা র�েনর পের ঘেট থােক )দখা, কম4কI শলতা, 

অথবা পণ' সHmকnত অনুভবেক Jভািবত করার জন') 
● tাবক 
● আঠা/িসেম�ং 
● িJ�ং 
● র�ন 
● )টwারে¼ম বা িহ.েঙর অন'ান' Jি[য়াসমূহ 
● }ট ি§নার/েলা (*}ট ি§নার হেলা )সই রাসায়িনক যা চf ড়া] পণ' )থেক দূিষত িচi সরােত 

ব'বহার করা হয় )যমন )পাশাক, )বড কভার, জুতা ইত'ািদ। অেনক )�েE, অ'ািসেটান-িভিUক 
রাসায়িনক }ট ি§নার িহেসেব ব'বহার হয়।  }ট ি§িনং কায4কলাপ অনলাইেন উৎপাদন Jি[য়া 
চলাকালীনও করা )যেত পাের, অথবা কারখানােত }ট ি§িনং-এর জন' এক. িনmদno ঘর থাকেত 
পাের।) 

● )P করা রাসায়িনক বা রঙ 
● ওেজান )শাষক পদােথ4র অন'ান' উৎস (ওিডএস) 

3.  আপনার কারখানা& িক বায়O িনগKমন িনরীMণ কের? 
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বায়L িনগ+মন - Eর ১ 

১।  আপিন িক কাযKকলাপ !থেক আপনার বায়O িনগKমন �.াক কেরন? 
 
আপনার !ফিসিল&র কাযKকলােপর সােথ সJjকkত সম~ বায়O িনগKমেনর উ°স>িল িনবKাচন 

করEন  
 
সম~ বায়O িনগKমেনর জন. দয়া কের উপাg 7েবশ করান। দয়া কের সম~ দূষক (পলু.ট.াn) !বেছ 

িনন !য>েলা একই িনগKমন উৎেসর সােথ জিড়ত !থেক থাকেত পাের। এই 7েt উৎপাদন 7ি8য়ার 

কারেণ বায়O িনগKমেনর িবষয়&েক বাদ রাখা হেয়েছ। 

● উৎস  
● এই উৎস )থেক িক িনগ4মন ঘেট ? 
● আপিন িক এই উৎস )থেক িনগ4মন অনুসরণ কেরন? 
● এই উৎেসর সােথ )কান সর�ামেক সংযIQ করা আেছ ? 
● এই উৎেস )কান দূষক/েলােক পাওয়া যায়?  
● দূষক/েলােক িক )কােনা সরকাির সং�া িনয়Tণ কের? 
● দূষক/েলা যিদ )কানও অনুমিতপE �ারা িনয়িTত হেয় থােক, তা িক অনুমিতপেEর সােথ 

সাম�স'পূণ4 রেয়েছ? 
● আপনার কারখানা. যিদ সাম�স'পূণ4 না )থেক থােক, অনুস±ােন খI ঁেজ পাওয়া পদােথ4র জন' 

কায4-পিরক@না. হালনাগাদ করjন 
● যিদ আপিন এক. Jিতিলিপ আপেলাড করেত না পােরন, দয়া কের কায4-পিরক@না.র িববরণ 

িদন 
● Jেযাজ' হেল, িনগ4মন পরী�ার Jিতেবদন(/িল) আপেলাড করjন। 
● অিতিরQ ম]ব'/িল 

 
rকা: ভিবষ'েতর সংTরেণ, িহগ এফইএম-এ িনগ4মন সং[া] উপােUর )�েE িবশদ অনুসরণ এবং 
িরেপা.4ং Jেয়াজন হেব এবং )রফােরে�র জন' িনেচ JযI িQগত িনেদ4 শনা এবং যাচাইেয়র 
আবশ'কতাসমূহ )দয়া হেয়েছ। 
 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা )ফিসিল./িলেক িদেয় সাইেটর ি[য়াকলাপ িবষয়ক বায়I  িনগ4মন সHেক4  িরেপাট4  
করােনা। কারখানার উৎপাদন )থেক অন-সাইট পিরচালনার সম� জায়গা )থেক বাতােস সম� স¸াব' 
িনগ4মনেক তািলকাভI Q করার িদেক এই JK. আপনােক চািলত করেব। 
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7যO িNগত িনেদK শনা  
বায়I  িনগ4মন িবিভ� ভােব পিরমাপ করা এবং িনয়Tণ করা হয়, যার সংি��সার িনেচ )দয়া হেলা। আপনার 
িনগ4মন/েলা সাম�স'পূণ4 িকনা তা মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত মানদ¥/েলােক িবেবচনা করা হেত 
পাের: 
 
বায়Oর >ণগত মােনর মানদT: এই/েলা /ণগত মােনর িনেদ4 িশকা, এক. এয়ারেশেডর িভতের জন�াে�'র 
সােথ )য.েক Jায়শই আনুষি�ক ভাবা হেয় থােক। ভােলা উদাহরণসমূহ হেলা ইউ এস ন'াশনাল 
অ'াম্ িবেয়w এয়ার )কায়ািল. q'া¥াড4 স, (https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table), 
চাইিনজ অ'াম্ িবেয়w এয়ার )কায়ািল. q'া¥াড4 স (িজিব 3095-2012), এবং ওয়¤4  )হলথ অগ4'ানাইেজশন 
এয়ার )কায়ািল. গাইডলাইনস (িব½ �া�' সং�ার বায়Iর /ণগত মান সং[া] িনেদ4 িশকা) 
(https://www.who.int/airpollution/guidelines/en/ ). কারখানা )থেক এমন িনগ4মন হওয়া উিচত না যােত 
দূষক পদাথ4 এই পিরমােণ থােক যা Jাসি�কভােব পিরব'া� /ণগত মােনর িনেদ4 শনার র�পেরখােক }শ4 কের 
)ফেল অথবা অিত[ম কের যায় অথবা Jাসি�কভােব পিরব'া� /ণগত মােনর িনেদ4 শনার র�পেরখােক 
সফল করার জন' এক. /রj�পূণ4 অবদান রােখ। স¸াব' Gাউ¥ )লেভল কনেসনে¡শন মূল'ায়ণ করার 
জন' )বসলাইন বায়Iর /ণগত মােনর মূল'ায়ণ এবং বায়Iমeলীয় িবিকরণ মেডল ব'বহার কের /ণগত বা 
পিরমাণগত মূল'ায়েণর অনুমােনর মাধ'েমই )কবলমাE এ. িনধ4ািরত হেত পাের। িকছI  )দশ িনয়Tক 
মূল'ায়েনর (পারিম.ং) জন' ভf গভ4 '� �ের কনেসেæশন পিরমাপেক ব'বহার কের। 
 
িনগKমন মানদT (কনেসে±শন): বায়I  দূষেণর সীমােরখা/েলা কখনও কখনও ঘনে�র সীমােরখা ()যমন 
িপিপএম, এমিজ/এম3). বায়I  দূষণ ¦ােসর সামিGক লে�'র িভিUেত Jশাসিনক কত~ 4প� িনগ4মেনর 
কনেসেæশেনর সেব4া» মাEা িনধ4ারণ করেত পােরন। উদাহরণ �র�প, গািড়র জন', সরকার কনেসেæশেনর 
সীমােরখা এ`হেq পিরমােপর িভিUেত িনয়Tণ করেত পােরন। )ছাট Ïালািন )ফিসিল.র জন'ও একই 
কথা সিত' ()যমন বয়লার), যার কনেসনে¡শেন িনগ4মেনর মানদe রেয়েছ ()যমন, গ'াস বয়লার q'ােক 
পিরমাপ করা ৩২০ িপিপএম-এর এনওএ` কনেসনে¡শেন সীিমত)। এই )ছাট কারখানা/েলার জন' 
অনুমিতপEও q'ােক পিরমাপ করা কনেসেæশেনর িভিUেত হেত পাের। এ/েলা পিরমাণ নয়, িক¢ গণনা বা 
পিরমােণর অনুমােনর )�েE উপেযাগী হেত পাের, িবেশষ কের যখন )ªা-)রট জানা থােক।  
 
িনগKমেনর মানদTসমূহ (পিরমাণ): বায়I  দূষেণর সীমােরখােক )কােনা এক. উৎস )থেক িনগ4ত Jক~ ত 
পিরমােণর মাধ'েমও মাপা )যেত পাের। )কােনা )কােনা Jশাসিনক কত~ 4প� এক. )গাটা কারখানা )থেক 
িনগ4মেনর বাmষnক পিরমাণেক সীিমত করেত পােরন, তেব, অন'রা Jিবধান বা অন'ান' বাধ'বাধকতা �ারা 
িবেশষভােব পিরভািষত অথবা িনেদ4 িশত পেয়w )সাস4 এিমশনেক Jেয়াগ করেত পােরন। পিরমাণ হেলা 
িনগ4মেনর )মাট পিরমাণ যার সবেশেষ পিরেবেশর উপর Jভাব থােক।  
 
�ানীয় Jশাসিনক পিরক@নার িভিUেত িনগ4মন পয4েব�েণর জন' Jশাসিনক বাধ'বাধকতা পিরবmতnত হয়। 
িনগ4মন সং[া] উপাU এবং আপনার পয4েব�ণ কম4সূচীর মাধ'েম J�ত পিরব'া� বাতােসর /ণগত মান 
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দীঘ4 সময় ধের কারখানা এবং Jি[য়া )থেক িনগ4মেনর )�েE Jিতিনিধ�মূলক হওয়া উিচত। উদাহরণ 
�র�প, উৎপাদন Jি[য়ােত )যন উপাU সময়-িনভ4 র �বিচেE'র িহেসব রাখেত পাের )যমন ব'াচ-িভিUেত 
উৎপাদন এবং মরসুিম Jি[য়ার �বিচE'সমূহ। উ» মাEায় পিরবত4নশীল Jি[য়া )থেক িনগ4মেনর নমুনা 
আরও ঘন ঘন অথবা )যৗিগক পWিতেত পরী�া করার দরকার হেত পাের। িনগ4মন পয4েব�ণ করার JযI িQ 
এবং সময়কালও িকছI  দহন Jি[য়ার পিরচালন প'ারািমটার বা ইনপুেটর )�েE অনবরত )থেক ()যমন, 
Ïালানীর /নগত মান) কম ি¼েকােয়w, মািসক, �Eমািসক অথবা বাmষnক q'াক )টqও হেত পাের। Jি[য়ার 
ইনপুেটর িভিUেত Jেকৗশলগত িহসাব অথবা মেডিলং ব'বহার কের পিরবত4নশীল উৎস )থেক িনগ4মেনর 
বাmষnক পিরমাণেকও িচিiত করার দরকার হেত পাের ()যমন Jি[য়ায় ব'বyত রাসায়িনেকর পিরমাণ এবং 
ধরন)। 
 
বায়O িনগKমেনর এক& ইনেভnির 7�ত করাঃ 
িনগ4মন এবং তােদর উৎসেক িচিiত এবং ব'ব�াপনা করার জন' বায়Iর এক. তািলকা কারখানার দরকার। 
কারখানার জন' এক. ইনেভwির J�ত করার জন', সম� ধরেনর সহায়ক ি[য়াকলাপ এবং সর�ামেক 
অ]ভI 4Q করেত হেব। তািলকা.র হালনাগাদ থাকােক সুিনিXত করার জন' িনয়িমত পয4ােলাচনা করা 
উিচত। ইনেভwিরেত িনগ4মেনর উৎস/েলা যা অনুমিতপE �ারা িনয়িTত এবং )য/েলা বত4মােন িনয়িTত 
নয়, সবই অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। 
 
ইনেভwিরেত িন�িলিখত উপাদান/েলার অ]ভI 4 িQ সুপািরশ করা হেয়েছ ((সূE: িজএসিসিপ): 

● দূষক যা বত4মােন রেয়েছ বা থাকার স¸াবনা আেছ 
● িনগ4ত Jিত. দূষেকর পিরমাণ 
● িনগ4মন/ িডসচাজ4  পেয়w 
● িনয়Tক িডভাইস এবং তােদর কায4কলােপর প'ারািমটার/েলা 
● ঘন ঘন পয4েব�ণ করা 
● আইিন Jিবধােনর সােথ সাম�স'পূণ4তা 

ইনেভwিরর এক. উদাহরণ ডাউনেলাড করা )যেত পাের এখােন: https://www.sumerra.com/wp-
content/uploads/Air-Emissions-Inventory.xlsx 
 
িনগKমন পরীMা (কনেসে±শন বা ঘন²): িনগ4মেনর পরী�া কখনও কখনও কনেসেæশেনর মাধ'েম 
িনয়িTত হয়, )য.েত পরী�ার িনmদno এলাকা/েলােক Jিতবার Jেদয় িনগ4মেনর আওতাধীন হেত হয়। 
Jিতিনিধ�মূলক কায4কলাপ-সং[া] িসনািরওেত পরী�া করা হেব, এবং মানদeিবহীন পরী�া/েলা 
অথবা গণনা পৃথকভােব করা )যেত পাের।  Jিত. পরী�া পWিত এবং/অথবা সর�াম যা িনগ4মন 
িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় )স/েলার স¸বত এক. নূ'নতম সময় এবং/অথবা পুনব4ার পরী�া করার 
বাধ'বাধকতা রেয়েছ, এবং সংখ'াতTগত এই �বিচE'/েলােক িবেবচনা করা হেব।   
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িনগ4মেনর পরী�া িনর]র পয4েব�েণর মাধ'েম, অথবা Jিতিনিধ�মূলক কায4কলাপ-সং[া] পিরি�িতেত 
�তT পরী�ার মাধ'েম এবং এক বছর সময়কাল ধের )দখার জন' অথবা গণনার মাধ'েম Jামাণ' 
কায4কলােপর জন' িনগ4মেনর পিরমাণেক গণনা করেত ব'বহার হেত পাের।  Jিত. পরী�া পWিত 
এবং/অথবা সর�াম যা িনগ4মন িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় )স/েলার স¸বত এক. নূ'নতম সময় 
এবং/অথবা পুনব4ার পরী�া করার বাধ'বাধকতা রেয়েছ, এবং সংখ'াতTগত এই �বিচE'/েলােক িবেবচনা 
করা হেব।   
 
িনগKমেনর আনুমািনক িহেসব (পিরমাণ): িনগ4মেনর Jিত. উৎেসর জন', Jিত. Jাসি�ক দূষেকর এক. 
পিরমাণ গণনা করেত হেব। পাওয়া যায় এমন )যেকােনা এক. িনগ4মন সং[া] িহেসেবর JযI িQ ব'বহার 
করার মাধ'েম কারখানা/েলা তােদর িনগ4মেনর পিরমাণ িহেসব করেত পাের।  

)কােনা এক ধরেনর িনগ4মন উৎস )থেক একািধক িডসচাজ4  পেয়w ()যমন, বয়লার অথবা একািধক tাবক 
Jেয়াগ Jি[য়া)-)ক িরেপা.4েঙর Jেয়াজেন এক. একক িনগ4মন উৎস িহেসেব িবেবচনা করা যায়, অথবা 
Jেত'ক. অব�ান অনুযায়ী পৃথক করা যায়। একজন )যাগ' ব'িQ )যমন একজন Jি[য়া বা পিরেবশগত 
Jেকৗশলীর মাধ'েম যথাযথ পWিত Jেয়াগ করেত হেব।  
 
এফইএম-এ কাযKকলাপজিনত বায়O িনগKমন িরেপাটK  করা: 

)ফিসিল.র কায4কলাপ-সং[া] উৎস )থেক বায়I  িনগ4মন িবষয়ক উপাU এফইএম-এ িরেপাট4  করার আেগ, 
উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখা উিচত যােত উপাU ও তা গণনা করা এবং অনুসরণ করার জন' ব'বyত 
Jি[য়া/েলােক িনভI 4 ল বায়I  িনগ4মন িবষয়ক উপাU উৎপাদন করার জন' কায4করী বেল িনিXত করা যায়।  

rকা: Jিত. উৎস )থেক িনগ4মন িনধ4ারেণর জন' ব'বyত Jণালীিবদ'া )যাগ' ব'িQেদর �ারা িনব4ািচত এবং 
Jেয়াগ হওয়া উিচত )যমন একজন Jি[য়া অথবা পিরেবশ-Jেকৗশলী। 

✔ Jিত. উৎেসর জন', দূষক িনগ4মেনর পিরমাণ গণনা হওয়া উিচত। িনগ4মন সং[া] পরী�ার 
উপাU এবং/অথবা Jেকৗশলগত িহেসব ব'বহার কের এ. করা )যেত পাের।  

o পাওয়া যায় এমন )যেকােনা এক. িনগ4মন সং[া] িহেসেবর JযI িQ ব'বহার করার মাধ'েম 
কারখানা/েলা তােদর িনগ4মেনর পিরমাণ িহেসব করেত পাের। এর এক. ভােলা )রফাের� 
হেলা ন'াশনাল পলু'ট'াw ইনেভwির (এনিপআই) এিমশন এ�েমশন )টকিনকস ম'ানুয়াল 
ফর )ট`টাইল অ'া¥ )§ািদং ই¥াÁ 
(http://www.npi.gov.au/system/files/resources/1889355c-bdcc-f7d4-853f-
203ddf3652bd/files/ftextile.pdf).  

o Jকািশত িনগ4মন-সং[া] )হতI /েলােকও িনগ4মন িহেসব করার জন' ব'বহার করা যায় 
)যমন ইউএসইিপএ এিপ42 (USEPA AP42) �ারা একিEত বায়I  িনগ4মেনর )হতI /েলা: 
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-
air-emissions-factors   
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✔ যিদ উৎস. এক. অনুমিতপE �ারা িনয়িTত না হয় অথবা এর জন' আবশ'ক অনুমিতপেEর 
সােথ সাম�স'পূণ4 না থােক, এর উৎস )থেক িনগ4মন সং[া] উপাU JK ১-এর উপাU )টিবেল 
অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। 

✔ িনগ4মেনর সােথ যIQ সর�াম/েলােক তািলকাভI Q করjন। rকা: যিদ একািধক উৎস থােক, সম� 
উৎস/েলােক তািলকাভI Q করjন ()যমন বয়লার 1 এবং বয়লার 2) 

✔ )য দূষক(পলু'ট'াw)/েলা এক. অনুমিতপE �ারা িনয়িTত নয় অথবা ©পডাউন তািলকা.র 
সােথ সাম�স'পূণ4 নয়, )স/েলা )বেছ িনন। rকা: যিদ 'অন'ান'' )বেছ )নয়া হয়, দয়া কের 
"অিতিরQ ম]ব'" িবভােগ এক. িববরণ িদন।  

✔ এই উৎস(/েলা) )থেক িনগ4ত দূষক/েলার পিরমাণ তািলকাভI Q করjন। Jিত. দূষেকর 
পিরমাণ/েলােক )যাগ করা উিচত এবং িহগ্  এফইএম-এ Jেবশ করােনা উিচত।. )কােনা এক. 
ধরেনর িনগ4মেনর উৎেসর একািধক িনগ4মন িব¯ু ()যমন বয়লার/েলা, )জনােরটর/েলা)-)ক 
এফইএম-এ িরেপা.4েঙর জন' এক. একক িনগ4মন উৎস িহসােব িবেবচনা করা যায়।  

o rকা: যিদ িনগ4মেনর পিরমাণেক কনেসেæশন িহেসেব তািলকাভI Q করা হয় ()যমন 
িপিপএম অথবা এমিজ/এম3), উৎস(/েলা)র জন' এ`হq )ªা সং[া] উপাUেক )টিবেল 
Jেবশ করােনা উিচত।  

✔ যিদ Jেযাজ' হয়, পরী�ার Jণালী বা উৎস পরী�ার জন' ব'বyত যTপািত ()যমন পা.4কI েলট 
ম'াটােরর জন' ইউএসইিপএ পWিত ৫ অথবা এনওএ`-এর জন' িরেয়ল-টাইম ক�িনউয়াস 
এিমশন মিনটিরং িসেqম, ইত'ািদ।) 

 
"অিতিরQ ম]ব'" িবভােগ ×কা িলখIন উপাU সং[া] )যেকােনা অনুমান, িহেসেবর Jণালী, অথবা )সই 
উৎস(/েলা)র )থেক িনগ4ত দূষেকর পিরমাণ িবষেয় অন'ান' Jাসি�ক ম]েব'র িববরণ )দয়ার জন'। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

এক. )ফিসিল.র িনগ4মন সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ.ই )ফিসিল.র িনগ4মন 
অনুসরণ করা এবং িরেপাট4  করার কম4সূচীর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যােত Ej. হেত পাের 
যার অ]ভI 4Q হেলা: 

● িনগ4মেনর উপােUর উৎস/িল ()যমন, পরী�ার িরেপাট4 , িনগ4মেনর মেডিলং অথবা অন'ান' 
Jেকৗশলগত িহেসব/িল); এবং 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়াসমূহ এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]রসমূহ, ইত'ািদ।) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
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পুেরা পেয়n  

নিথপW আবশ.কঃ 

● কারখানার কায4কলােপর সােথ জিড়ত সম� উৎস )থেক বায়I েত িনগ4মেনর জন' এক. ইনেভwির। 
● িনগ4মেনর পরী�া / পয4েব�েণর িরেপাট4 ।  এক. )Pডশীেট ()যমন এে`ল) একিEত করা পরী�ার 

উপাU "ক আেছ যখন পরী�ার ফলাফল পয4ােলাচনার জন' পাওয়া যায় এবং উপাU সম� JেKর 
উUের িরেপাট4  করা তেথ'র সােথ িমেল যায়। 

● )যখােন Jেযাজ' )সখােন িনগ4মেনর আনুমািনক িহেসেবর Jণালী / গণনােক নিথবW করা হেয়েছ। 
● Jিত. িনগ4মেনর উৎেসর জন' িহগ্ -এ Jেবশ করােনা তথ' যথাযথ Jমাণ সহ যাচাই করােনা যােব 

)যমন সর�ােমর উৎস এবং িনগ4মেনর পিরমাণ। 

িজsাসাবােদর জন. 7t: 

● বায়I েত িনগ4মেনর উৎস/িলর তািলকা. এবং )যেকােনা িনগ4মেনর িহেসেবর Jণালী সহ Jেত'ক. 
উৎস কীভােব তারা ইনেভwিরেত রােখন )স সHেক4  কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম। 

পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

● তািলকাভI Q বায়I  িনগ4মেনর অনসাইট মূল'ায়ণ 
● সম� Jেযাজ' সর�ােমর তািলকা উৎেসর তািলকায় অ]ভI 4Q থাকাটা িনিXত করjন 

আংিশক পেয়n>েলা  

নিথপW আবশ.ক:  

● অনুেমাদনকারী অিফস )থেক Jা� সাম�স'পূণ4তার িবষয় সং[া] নিথপE Jদশ4ন কের )য 
সমস'া.(/িল) িতন মােসর কম বয়সী। 

● িনগ4মেনর )যেকােনা উৎস যা সাম�স'পূণ4 নয় তার জন' এক. কম4-পিরক@না সHূণ4 করা হেয়েছ। 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 

● সাম�স'িবহীনতার উৎস/েলােক এবং সাম�স'পূণ4তায় িফের আসার জন' পিরক@না/েলােক 
পিরচালকবগ4 ব'াখ'া করেত পােরন। 

পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
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● )যেকােনা সাম�স'পূণ4তােক পূরণ করার জন' )যেকােনা উ�িতিবধােনর )চoা, অথবা কাজ যা করা 
হেয়েছ দয়া কের ছিব তI লুন।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

এই JK. উৎপাদন Jি[য়া )থেক অভ']রীণ বায়Iর /ণগত মান ¡'াক কের। উৎপাদন 
Jি[য়ার কারেণ সৃo িফউিজ.ভ )সাস4/েলাও এর অ]ভI 4Q (িচমিন ছাড়াই িবি¤ং-এর িভতের িনগ4মন হয় 
জানলা, দরজা ইত'ািদ )যসবিকছI র মাধ'েম)। 
 
rকা: ভিবষ'েতর সংTরেণ, িহগ এফইএম-এ িনগ4মন সং[া] উপােUর )�েE িবশদ অনুসরণ এবং 
িরেপা.4ং Jেয়াজন হেব এবং )রফােরে�র জন' িনেচ JযI িQগত িনেদ4 শনা এবং যাচাইেয়র আবশ'কতাসমূহ 
)দয়া হেয়েছ। 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
Jেসস এয়ার এিমশেনর উৎস/েলার সHেক4  আপনার কারখানার অবিহত থাকা এবং )স/েলােক পয4েব�ণ 
করা এবং িনয়Tেণর মাধ'েম পদে�প Gহণ করা এই JেKর উেcশ'। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

২। আপিন িক আপনার উৎপাদনজিনত বায়O িনগKমন �.াক কেরন? 
 

উৎপাদন 7ি8য়ার ফলাফল�র�প ^তির হওয়া বায়O িনগKমেনর সম~ উৎস 

● িনব4ািচত Jি[য়াসমূহ 
● এই উৎস )থেক িক িনগ4মন ঘেট ? 
● িনগ4মন উেÕসর িশেরানাম 
● আপিন িক এই উৎস )থেক িনগ4মন অনুসরণ কেরন? 
● এই উৎেস )কান দূষক/েলােক পাওয়া যায়? 
● দূষক/েলােক িক )কােনা সরকাির সং�া িনয়Tণ কের? 
● দূষক/েলা যিদ )কানও অনুমিতপE �ারা িনয়িTত হেয় থােক, তা িক অনুমিতপেEর সােথ 

সাম�স'পূণ4 রেয়েছ? 
● আপনার কারখানা. যিদ সাম�স'পূণ4 না )থেক থােক, অনুস±ােন খI ঁেজ পাওয়া পদােথ4র 

জন' কায4-পিরক@না. হালনাগাদ করjন 
● যিদ আপিন এক. Jিতিলিপ আপেলাড করেত না পােরন, দয়া কের কায4-পিরক@না.র 

িববরণ িদন 
● Jেযাজ' হেল, িনগ4মন পরী�ার Jিতেবদন(/িল) আপেলাড করjন। 
● অিতিরQ ম]ব'/িল 

•  
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সম� ধরেনর Jেসস িনগ4মনেক ¡'াক করা উিচত, যিদ )স/েলােক আবW )রেখ q'াক/িচমিনেত মুQ করা 
স¸ব হয়, তবIও। এর অ]ভI 4Q হেত পাের নন-পেয়w উৎস/েলা )যমন Vকােনার ক�/িল, অথবা 
িফউিজ.ভ িনগ4মন )যমন বাইেরর ধI েলা।  
 
তািলকায় িন�িলিখত উপাদান/েলার অ]ভI 4 িQ সুপািরশ করা হেয়েছ (সূE: GSCP): 

● দূষণকণা যা বত4মােন রেয়েছ বা থাকার স¸াবনা আেছ 
● )য পিরমাণ িনগ4মন হেয়েছ বেল অনুমান 
● যিদ Jেযাজ' হয়, িনগ4মন/িডসচাজ4  পেয়w অথবা অব�ান 
● যিদ Jেযাজ' হয়, )যেকােনা িনয়Tক িডভাইস 
● )য পয4েব�ণ িনব4াহ করা হেয়েছ 
● আইিন Jিবধােনর সােথ সাম�স'িবধান, যিদ Jেযাজ' হয় 

নন-পেয়w )সাস4 এিমশেন িনগ4ত দূষেকর পিরমাণ িচিiত করার জন' সাধারণত িভ� পWিতর Jেয়াজন হেত 
পাের। িনmদno Jিবধািনক গণনা অথবা িরেপা.4ং Jণালী িফউিজ.ভ উৎস/েলার জন' Jেযাজ' হেত পাের।  
বায়I  িনগ4মন কীভােব িনধ4ারণ করা যােব )স সHেক4  অিতিরQ ব'াখ'া এবং উদাহরণ িনেচ তািলকাভI Q করা 
হেলাঃ 

1. ইনেভwির-িভিUক (িনগ4মেনর স¸াব'তা, িপ.ই) 
▪ িনগ4মেনর স¸াবনা সম� বায়I  িনগ4মেনর জন'ই ইনেভwিরেত )দেখ যার অ]ভI 4Q 

হেলা শিQ উৎপাদন এবং Jেসস রসায়ন যােত )সই কারখানা )থেক িনগ4ত 
অিধকতম পিরমাণ.েক JিতZা করা যায়।  উদাহরণ �র�প, যিদ ১ টন আইিপএ 
)কনা হয়, ১ টন আইিপএ স¸াব'র�েপ বায়I েত িনগ4ত হেত পাের।  এ. সাধারণভােব 
এক. অত'] র�ণশীল অনুমান এবং এক. কারখানা )থেক সব4ািধক িনগ4মেনর 
স¸াব'তা Jদান কের। 

▪ বায়I  িনগ4মেনর পিরমাণগণনা করা বা িরেপাট4  করার সময় র�ণশীল এক. িহসাব 
Jদােনর জন', Jায়শই এরকম িহসাব করা হয় )য উ�ায়ী পলু'ট'ােwর (দূষক) 
১০০% পিরেবেশ িনগ4ত হেব। যিদ ব'ি�র এক. সীমা Jদান করা হয় ()যমন অন 
এবং এসিডএস)  তাহেল )সই ব'ি�র ঊè4সীমা.েক ব'বহার করা যায় 

2. ইনেভwির-িভিUক (িনগ4মেনর স¸াব'তা + ভেরর সমতা এবং/অথবা সহায়ক কায4) 
▪ একবার িপ.ই িবে�ষণ সHূণ4 হেল, মাস ব'ালা� (ভেরর সমতা) এবং/অথবা 

সহায়ক অনুমান )যাগ করা )যেত পাের।  উদাহরণ �র�প, যিদ ১ টন আইিপএ )কনা 
হেয় থােক, ০.২৫ টন tাবক পুনরjWাের চেল িগেয় থােক, আমরা অনুমান কের িনেত 
পাির )য সব4ািধক ০.৭৫ টন বায়I েত িনগ4ত হেব।  তেব, যিদ ০.৭৫ টনেক সহায়তা 
Jদােনর জন' ৯০% কায4কারীতায় এক. থাম4াল অি`ডাইজার ব'বহার করা হেয় 
থােক, আমরা গণনা করেত পাির )য )কবলমাE ০.০৭৫ টন বায়I েত িনগ4ত হেব।  
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এই একই JযI িQ ভেরর সমতার অেনক িভ� ধরেনর ব'বহােরর জন' Jেযাজ' হেত 
পাের যার অ]ভI 4Q হেলা পুনব4'বহার, বজ4 'পািন, এবং বেজ4 'র অন'ান' ধরন।  

3. িনগ4মন )হতI -িভিUক (কারখানা অথবা অফ-সাইট পরী�া) 
▪ িনগ4মেনর )হতI /েলা িনগ4মেনর Jামাণ' হারেক Jিতিনিধ� কের যিদ এক. িনmদno 

Jি[য়া চেল।  উদাহরণ �র�প, এক )কিজ রাসায়িনেকর )রিসিপ ব'বহারকারী 
এক. Jি[য়ােক পরী�া করা )যেত পাের )দখােনার জন' )য Jিতবার )রিসিপ. 
ব'বহার করার সময় )কবলমাE ০.০৫ )কিজ বায়I েত িনKা] হেয়েছ।  যিদ তাইই হয়, 
তাহেল ওই Jি[য়ার ধােপ এবং ওই িনmদno উপাদােন ব'বyত Jেত'ক ১ )কিজ 
রাসায়িনেকর জন', ০.০৫ )কিজেক /ণ করা যায় িনগ4মেনর )মাট পিরমাণ পাওয়ার 
জন'।  এই ধরেনর পরী�া/েলােক সাইেট বা সাইেটর বাইের )কানও 3য় প� �ারা 
করা )যেত পাের।  দয়া কের )খয়াল করেবন )য সাধারণ )রিসিপ এবং উপাদানেক 
অবশ'ই অনুর�প অথবা যেথo পিরমােণ সমতI ল হেত হেব এই )হতI .েক (ফ'া�র) 
ব'বহার কের একই িনগ4মন উৎপাদন করার জন'।  কখনও কখনও, এক. িনmদno 
কারখানােত, কেয়কশত বা কেয়ক হাজার িনগ4মেনর )হতI  Jেয়াজন হয় তােদর 
কায4কলাপেক Jিতিনিধ� করার জন'।  এই Jণালী. ব'বহার করার জন' সম� 
পরী�া এবং ডকI েমেwশন পাওয়া )যেত হেব।  )যখােন )রিসিপ এবং উপাদােনর 
নকশা খIব ঘন ঘন না বদলায় না, অথবা যখন অনুর�প )রিসিপ দীঘ4 সময় ধের 
ব'বহার হয়, এ. বারবার িনগ4মন িবষয়ক পরী�া Jিতেরাধ করার জন' িনগ4মেনর 
আনুমািনক িহেসেবর )�েE খরচ কমােনার এক. অত'] কায4করী উপায় হেত 
পাের।  

িনগ4মেনর আনুমািনক িহসােবর পWিত. অবশ'ই উৎেসর ধরেনর Jিত Jেযাজ' হেত হেব ()যমন, মধ'বতী�  
সমেয়র কম4কাe অথবা িবিভ� রাসায়িনেকর মাEায় উ» পিরবত4 েনর )�েE )সই Jি[য়ার জন' বাmষnক �ের 
tাবেকর Gহেণর িভিUেত পিরমাণেক পিরমাপ করা যায়)। 
 
ভেরর সমতার উদাহরণঃ িনগ4মনেক পিরমাপ করা যায় ব'বyত উপকরণসমূেহর রাসায়িনক গঠেনর িভিUেত 
()যমন, িভওিস উপাদান বা �তT দূষেকর শতকরা হার) এবং বছের কতটা রাসায়িনক ব'বহার করা হেয়েছ 
()যমন, িলটার/বছর)। 
 
উদাহরণ িহেসেব, বাmষnক িভিUেত }ট ি§িনং-এর জন' )মাট ১০০ িলটার অ'ািসেটান ব'বyত হয়। 
অ'ািসেটােনর ঘন� 784 )কিজ/m3.  যিদ আমরা ধের িনই )য 50% বজ4 ' িহেসেব সংগৃহীত হেয়েছ এবং 50% 
পিরেবেশ িনKা] হয়, আমরা গণনা করেত পাির )য  বাmষnক 50 L X (784 kg/m3/1000 L/m3) = 39.2 
)কিজ অ'ািসেটান িনKা] হেয়েছ।  
 
আেরক. উদাহরণঃ যিদ )কােনা রাসায়িনেক িভওিস উপাদান ৫িজ/এল (5g/L) হয় এবং কারখানা. 
বাmষnকভােব 1000 L ব'বহার কের থােক, এবং সহায়তা ৯০% কায4কারীতায় Jেয়াগ করা হেয়িছল, বাmষnক 
িনগ4মন হেব 5,000g* (10%) = 500g িনগ4ত।  
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িকছI  )�েE, িনগ4মেনর )হতI /েলােক (ফ'া�র) ব'বহার করা যায়। উদাহরণ �র�প, যিদ নাইে¡ােজন-সমি¹ত 
)কােনা রাসায়িনেকর িবিদত পিরমাণ অন' এক. নাইে¡ােজন-িবহীন রাসায়িনেকর সােথ )মশােনা হয় এবং 
পরী�ায় নাইে¡ােজন অ`াইেডর িনগ4মন ধরা পেড়, িনগ4মেনর )হতI েক (ফ'া�র) ব'বহার করা )যেত পাের যিদ 
)রিসিপ. পিরবত4ন না ঘ.েয় িরিপট করা হয়। আসল রাসায়িনক.র ১ )কিজ যিদ সব সময় ০.৩েকিজ 
এনওএ`-এর কারণ হেয় দঁাড়ায়, তাহেল এই )রিসিপেত এনওএ`-এর িনগ4মেনর ফ'া�র ০.৩।  এই 
গণনা/েলা জ.ল হেত পাের, )সই কারেণ এই পWিত. )বেছ )নয়া হেল দয়া কের রাসায়িনক এবং 
পিরেবশগত িবেশষেzর zানেক কােজ লাগােবন।  
 
)রফাের�ঃ  
ন'াশনাল পলু'ট'াw ইনেভwির (এনিপআই) এিমশন এ�েমশন )টকিনকস ম'ানুয়াল ফর )ট`টাইল অ'া¥ 
)§ািদং ই¥াÁ (http://www.npi.gov.au/system/files/resources/1889355c-bdcc-f7d4-853f-
203ddf3652bd/files/ftextile.pdf (http://www.npi.gov.au/system/files/resources/1889355c-bdcc-
f7d4-853f-203ddf3652bd/files/ftextile.pdf 
 
ইউএস ইিপএ কমপাইেলশন অব এয়ার পলু'ট'াw এিমশন ফ'া�রস (এিপ-42): https://www.epa.gov/air-
emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors  
 
উপেরর সম� উদাহরণ/েলা িনগ4মন িহসাব করার নীিত/েলা Jদশ4ন করার সাধারণ উদাহরণ। একজন 
)যাগ' ব'িQ )যমন একজন Jি[য়া বা পিরেবশগত Jেকৗশলীর মাধ'েম যথাযথ পWিত Jেয়াগ করেত হেব। 

এফইএম-এ উৎপাদনজাত বায়O িনগKমন িরেপাটK  করা: 

কারখানার উৎপাদন-সং[া] উৎস/েলা )থেক বায়I  িনগ4মন িবষয়ক উপাU এফইএম-এ িরেপাট4  করার 
আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখা উিচত যােত উপাU ও তা গণনা করা এবং ¡'াক করার জন' 
ব'বyত উপাU এবং Jি[য়া/েলােক িনভI 4 ল বায়I  িনগ4মন িবষয়ক উপাU উৎপাদন করার জন' কায4করী বেল 
িনিXত করা যায়। উপের JK ১-এ িনগ4মন িরেপাট4  করা িবষেয় JদU িনেদ4 িশকা.েক এই JেK উৎপাদন-
সং[া] উৎস/েলা )থেক িনগ4মন সHেক4  িরেপাট4  করার জন'ও ব'বহার করা উিচত। 

rকা: Jিত. উৎস )থেক িনগ4মন িনধ4ারেণর জন' ব'বyত Jণালীিবদ'া )যাগ' ব'িQেদর �ারা িনব4ািচত এবং 
Jেয়াগ হওয়া উিচত )যমন একজন Jি[য়া অথবা পিরেবশ-Jেকৗশলী। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. )ফিসিল.র িনগ4মন সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই )ফিসিল.র িনগ4মন 
অনুসরণ করা এবং িরেপাট4  করার কম4সূচীর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যােত Ej. হেত পাের 
যার অ]ভI 4Q হেলা: 
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● িনগ4মেনর উপােUর উৎস/িল ()যমন, পরী�ার িরেপাট4 , িনগ4মেনর মেডিলং অথবা অন'ান' 
Jেকৗশলগত িহেসব/িল); এবং 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়াসমূহ এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]রসমূহ, ইত'ািদ।) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.া 
পুেরা পেয়n  

• নিথপW আবশ.ক:  

o উৎপাদন Jি[য়াসমূহ )থেক বাতােস িনগ4মেনর সম� উৎস/েলার জন' বাতােস িনগ4মেনর 
এক. ইনেভwির। 

o িনগ4মেনর পরী�া / পয4েব�েণর িরেপাট4 । এক. )Pডশীেট ()যমন এে`ল) একিEত করা 
পরী�ার উপাU )দয়া "ক আেছ যখন পরী�ার ফলাফল পয4ােলাচনার জন' পাওয়া যায় এবং 
উপাU সম� JেKর উUের িরেপাট4  করা তেথ'র সােথ িমেল যায়। 

o )যখােন Jেযাজ' )সখােন িনগ4মেনর আনুমািনক িহেসেবর Jণালী / গণনােক নিথবW করা 
হেয়েছ।  

o Jিত. িনগ4মেনর উৎেসর জন' িহগ্ -এ Jেবশ করােনা তথ' যথাযথ Jমাণ সহ যাচাই করােনা 
যােব )যমন সর�ােমর উৎস এবং িনগ4মেনর পিরমাণ। 

• িজsাসাবােদর জন. 7t:  

o বায়I েত িনগ4মেনর জন' উৎস/েলার এক. তািলকা এবং কীভােব তারা Jিত. উৎসেক 
তািলকাভf Q কেরন )সই পWিত. কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o বায়I  িনগ4মেনর উৎস/েলার কারখানায় মূল'ায়ণ তািলকার সােথ িমেল যায় 
o সম� Jেযাজ' যTপািতর তািলকা উৎেসর তািলকায় অ]ভI 4Q থাকাটা িনিXত করjন 
o সরকারী/ অনুেমািদত সং�া �ারা  িনয়িTত িনগ4মেনর সম� সূE/েলার )টq )রজােËর 

সহায়ক কাগজপE 

আংিশক পেয়n>েলা  
• নিথপW আবশ.ক:  
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o অনুেমাদনকারী অিফস )থেক Jা� সাম�স'পূণ4তার িবষয় সং[া] নিথপE Jদশ4ন কের )য 
সমস'া.(/িল) িতন মােসর কম বয়সী। 

o িনগ4মেনর )যেকােনা উৎস যা সাম�স'পূণ4 নয় তার জন' এক. কম4-পিরক@না সHূণ4 করা 
হেয়েছ। 

• িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o সাম�স'িবহীনতার উৎস/েলােক এবং সাম�স'পূণ4তায় িফের আসার জন' পিরক@না/েলােক 
পিরচালকবগ4 ব'াখ'া করেত পােরন। 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o )যেকােনা সাম�স'পূণ4তােক পূরণ করার জন' )যেকােনা উ�িতিবধােনর )চoা, অথবা কাজ যা 
করা হেয়েছ দয়া কের ছিব তI লুন।  

 

৩। এই 7িতেবদেনর বছের আপনার কারখানা িক !কানও িবদ.মান সর_ােম অিতিরN 

!রি¬জােরn !যাগ কেরেছ? 
 
আপিন িক !রি¬জােরেnর ব.বহার/িনগKমন অনুসরণ কেরন? 
যিদ হঁ.া বেলন, বতKমান সর_ােমর সােথ যON সম~ !রি¬জােরেn>েলা !বেছ িনন 

● )রি¼জােরw 
● এই Jিতেবদেনর বছের )য পিরমােণ )রি¼জােরw িবদ'মান সর�ােম )যাগ করা হেয়েছ 
● পিরমােপর ইউিনট  
● এই উৎস )থেক িনগ4মন অনুসরেণর জন' )কান পWিত অনুসরণ করা হেয়িছল? 
● এই িছেtর )মরামিত করার জন' আপনার পিরক@না িক? 

এই JK. আপনার িজএইচিজ িনগ4মেনর )�েE অবদান রােখ )য কারেণ িছেtর পিরমােণর িবষেয় 

আপনার িনভI 4 ল উপাU জানােনা জরjির। দয়া কের )খয়াল করেবন )য আপনার িজএইচিজ ফলাফেলর 

উেcশ' হল আপনার সুেযােগর উ�য়েনর জন' পিরচালনামূলক অ]দৃ4   Jদান করা, িক¢ পাবিলক 

িরেপা.4েঙর জন' )পাষাকী িজএইচিজ গণনা িহেসেব ব'বyত হওয়া নয়। 

  

মান সর�ােমর সােথ )রি¼জােরw/েলােক যIQ করেত হওয়ার অথ4 হেলা ব'ব�ায় িছt রেয়েছ। যিদ িবি¤েঙ 
িসএফিস-িভিUক )রি¼জােরw র�ণােব�ণ করা হেয় থােক, আপনােক িছেtর মাধ'েম বাmষnক িনগ4মন 
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অবশ'ই ৫% অথবা তার কম কিমেয় আনেত হেব এবং সর�াম/েলার বািক কম4�মতার )মাট সমেয় 
সামিGক িনগ4মন (িছেtর মাধ'েম) এর )রি¼জােরেwর চােজ4 র ৩০%-এর কম ¦াস করােত হেব। 
 
!কবলমাW তখনই না বলেবন যিদ আপিন বত4মান সর�ামসমূেহর সােথ  িরেপা&Kং বছের অিতিরN 
!রি¬জােরn না !যাগ কের থােকন । পুেরা ন�র )দয়া হেব। 
 
যিদ িরেপা.4ং বছের )কানও িবদ'মান সর�ােমর সােথ )কােনা )রি¼জােরwও )যাগ করা আেছ িকনা )স 
িবষেয় আপিন অবিহত না হন, তাহেল আপনার উUের বলা উিচত জানা !নই।  
 
"আপনার কারখানা িক িরেপা&Kং বছের িবদ.মান সর_াম>িলর সােথ !কােনা !রি¬জােরnও !যাগ 
কেরেছ?" JK.র জন' আপনার )বেছ )নয়া উিচত হঁ'া, যিদ আপনার জানা থােক )য )রি¼জােরw )যাগ করা 
হেয়িছল, িক¢ পিরমাণ সHেক4  আপিন অবিহত না থােকন, এবং "আপিন িক !রি¬জােরেnর 
ব.বহার/িনগKমন অনুসরণ কেরন? JK.র উUের )বেছ )নেবন না 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা আপনােক িদেয় পিরমাণ-িবষয়ক উপাU Jেবশ করােনা )য. Jদশ4ন করেব কতটা 
)রি¼জােরw(/িল) আপনার কারখানা িরেপা.4ং বছের িনগ4মন কেরেছ। এই JK. আপনােক )কান 
)রি¼জােরw/েলােক ব'বহার করা হে´, আপনার কারখানােত )কাথায় )স/েলােক ব'বহার করা হে´, এবং 
স¸াব' কতটা বায়Iম¥েল িনগ4ত হে´ )স/িলেক সনাQ করেত সহায়তা কের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)রি¼জােরw/েলা হেলা ওেজান-)শাষক পদাথ4 যা িজএইচিজ িনগ4মন এবং জলবায়I  পিরবত4 েনর )�েE 
�িতকর অবদান রাখেত পাের সাধারণ )রি¼জােরw/েলােত তf লনামূলক উ»মাEার �বি½ক উÚায়েনর 
স¸াব'তা ()¬াব'াল ওয়াmমnং )পােটনিশয়াল, িজডাj'িপ) থাকার কারেণ। )রি¼জােরw/েলা Jায়শই 
িছtযIQ সর�াম, )মরামিত এবং িডসেপাজােলর মাধ'েম িনগ4ত হেয় থােক। 
 
যিদও অিধকাংশ আধIিনক সর�ােম িছtেক কিমেয় আনার মেতা কেরই নকশা করা হয়, যিদ হেয় যায় তাহেল 
িছt/েলােক িচিiত করেত পারা জরjির।  িছt/েলােক সাধারণত িচিiত করা হয় সর�ােম বাড়িত 
)রি¼জােরw )যাগ করেত হেল।  এক. কম4পিরক@না থাকা দরকার িছt )মরামত করা এবং/অথবা 
)রি¼জােরেwর িছt )মরামিতর জন' সর�াম/েলােক আপেGড করার জন'।  
 
যিদ )রি¼জােরw/েলােক সাইেট ব'বহার করা হয়, এই গ'াস/েলােক )ফজ-আউট করার জন' Jেয়াজনীয় 
সমাধান/েলােক িবেবচনা করা উিচত। অন' আেরক. সমাধান হেলা িন�মাEার �বি½ক উÚায়ন স¸াব'তা 
(িজডাj'িপ)-সH� )রি¼জােরw ব'বহার করা )যমন )রি¼জােরেwর Jেয়ােগ এইচএফও, অ'ােরােসাল 
Jেপল'াwসমূহ )ফাম )ািয়ং এেজwসমূহ। আপনার )রি¼জােরw/িলর মেধ' )কান. ¡'াক করা এবং )ফজ-
আউট করা জরjির তা িনধ4ারণ করার জন' অনুGহ কের িনেচ )রফাের� ন�র সহ )রি¼জােরw/্িলর 
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তািলকা. )দখIন: https://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--
guidelines/standards-activities/ashrae-refrigerant-designations. 
 
মéয়ল )Jােটাকল নােম এক. আ]জ4 ািতক চI িQ অনুসাের িসএফিস এবং এইচিসএফিস কিমেয় )ফলা 
হে´, এইচএফিস-)ক /রj� )দয়ার জন' )য/েলা উ» মাEার িজডাj'িপ-স�িলত শিQশালী িGনহাউস 
গ'াস, এবং )স/েলােক িনম4াণ Jি[য়াসমূহ চলাকালীন এবং িছt, )মরামিতর মাধ'েম, ও )সইসব সর�াম 
)য/েলােত এই গ'াস/েলা ব'বহার করা হেয়িছল, )স/েলা )ফেল )দয়ার সময় বায়Iমeেল মুQ কের )দয়া হয়। 
নতI ন �তির করা হাইে©াªুওরjেলিফন (এইচএফও) এইচএফিস-এর এক. সাবেসট এবং বায়Iমeেল কম 
জীবনচ[ এবং িন� মাEার িজডাj'িপ-সH�। এইচএফও-)ক বত4মােন )রি¼জােরw, অ'ােরােসাল 
Jেপল'াw এবং )ফাম )ািয়ং এেজw িহেসেব ব'বহার করা Vরj হে´। 

ওেজান )শাষক পদাথ4/েলােক [মশ কিমেয় আনার িবষেয় আেরা তেথ'র জন': 
https://www.epa.gov/ods-phaseout 

● এই )Tােপ অ]ভI 4Q নয় )য পদাথ4/েলাঃ  
o িমনােরল পেণ'র উৎপাদন এবং ব'বহার )যমন িসেমw, )লাহা এবং ই}াত, এবং 

রাসায়িনেকর উৎপাদন। (CO2) 
o অ'ািডিপক অ'ািসেডর উৎপাদন, )য. ফাইবার, )যমন নাইলন, এবং অন'ান' িসে£.ক 

পণ' �তিরেত ব'বyত হয়। (N2O) 
o Jাক~ িতক গ'াস এবং অপিরেশািধত )তেলর উৎপাদন, Jি[য়াকরণ, স�য়, পিরবহন, এবং 

িবতরণ; এবং কয়লা )তালা। (CH4) 
o িশ@েকDগত �জব ব�র পিরচালনা, জিমভরাট এবং বজ4 'পািনর অ'ানােরািবক 

পিরেশাধন। (CH4) 
o ক~ িষকাজ সং[া] মা.র ব'ব�াপনা, িসে£.ক সােরর উৎপাদন এবং Jেয়াগ, এবং 

লাইভqক সােরর ব'ব�াপনা। (N2O) 
o অরণ' সং[া] চচ4 া এবং জিমর ব'বহার। (CO2) 
o অ'ালুিমিনয়ােমর উৎপাদন এবং আধা-পিরবাহী ব�র উৎপাদেনর সােথ জিড়ত িবিভ� 

িশ@েকDগত Jি[য়া )থেক এক. উপজাত tব' িহেসেব উৎপািদত )যৗগ হেলা 
পারªুেরাকাব4ন। (িপএফিস) 

o এইচিসএফিস-২২ উৎপাদেনর ফল�র�প উৎপ� হয় এইচএফিস-২৩। (এইচএফিস) 
o সালফার )হ`াªুেয়ারাইড (এসএফ৬) ব'বহার করা হয় ম'াগ্ েনিসয়াম Jি[য়াকরণ এবং 

আধা-পিরবাহী িনম4ােণর )�েE, এবং িছt িচিiতকরেণর জন' Jেয়াজনীয় এক. )¡সার 
গ'ােসর জন', এবং সাmকnট )®কার সহ িবদু'ৎ পিরবাহী সর�ােমর মেধ'ও। 

অিতিরQ তেথ'র জন' দয়া কের )দখIনঃ 

● https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/fugitiveemissions.pdf 
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● https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/refrigerant-management-program  

!রি¬জােরn গ.াস �.াক করাঃ 

)রি¼জােরwেক িচিiত করা এবং ¡'াক করা সাইেট )রি¼জােরw ব'ব�াপনার Jথম ধাপ। আপনার ¡'ািকং 
এবং িরেপা.4ং কায4[ম JিতZা করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল িদেয় Vরj করjনঃ 

● কারখানার সম� সর�াম/েলােক (উৎপাদন এবং কায4কলাপ িবষয়ক যTপািত) িব�ািরতভােব 
)দখIন িচিiত করার জন' )য )কান/েলােত )রি¼জােরw রেয়েছ। 

o সর�ােম ব'বyত হেয়িছল )য িনmদno )রি¼জােরw )স.র ধরন. িচিiত হওয়ার িবষয়. 
এেত অ]ভI 4Q হেত হেব ()যমন আর-২২ (R-22))। 

● Jেত'ক. সর�াম )থেক কতটা )রি¼জােরw িনগ4ত হেয়েছ তা িনধ4ারণ করার জন' Jি[য়া JিতZা 
করjন ()যমন িছেtর মাধ'েম, িডসেপাজাল �ারা, ইত'ািদ)।  

o সাধারণত, )রি¼জােরেwর পিরমাণ যা িনগ4ত হয় তার পিরমাণ সর�ােম যIQ হওয়া 
)রি¼জােরেwর পিরমােণর সােথ সমান (িনেচ িছেtর হার গেণানা )দখIন)  

o )রি¼জােরw [েয়র ইনভেয়স/েলা, অথবা )মরামিতর )রকড4 ও পিরমাণ িনধ4ারেণর )�েE 
সহায়ক হেত পাের। 

o যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব 
সংzািয়ত এবং অনুেমািদত হেত হেব। 

● অনুসরণ (¡'ািকং) সং[া] উপাU ()যমন, মািসক, বাmষnক িনঃসরণ অথবা টপ-আপ )রকড4 ) এমন 
এক. িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  
এে`ল) অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন 
করা ()যমন, এে`ল, িসএসিভ)]  এবং যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার জন' Jাসি�ক পিরেপাষক 
Jমাণেক র�ণােব�ণ করা অনুেমাদন কের। 

িনঃসরেণর হার গণনা করা 
 
)কােনা এক. সর�াম )থেক )রি¼জােরেwর পিরমাণ িনধ4ারণ করার সময়, সাধারণভােব িবেবচনা করা হয় 
)য িনঃসৃত )রি¼জােরেwর পিরমাণ িকছI  সময় পের সর�াম.েত পূণ4মাEার চাজ4  )দয়ার জন' সর�ােম )যাগ 
করা পিরমােণর সােথ সমান হয়।  
 

● উদাহরণ �র�প, যিদ আপিন িচলার ইউিনেটর )রি¼জােরw.েক পূণ4মাEায় িরচাজ4  কেরন, তাহেল 
এক বছর কায4কলাপ চালােনার পের আপনােক ইউিনট.েক পুেরা িরচাজ4  করেত হেল 0.5 )কিজ 
)যাগ করেত হেব, তখন এ. অনুমান করা হেব )য িছt থাকার কারেণ বা )মরামিতর কারেণ সারা 
বছর ধের 0.5 )কিজ িনগ4ত হেয়িছল। 
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)রি¼জােরw িনগ4মন অনুসরণ করার সময়, কারখানা. িরেপা.4ং বছের )কােনা সর�ােম )যাগ করা 
)রি¼জােরেwর পিরমাণ সরাসির পিরমাপ এবং )রকড4  করেত পাের অথবা িনগ4মেনর িহেসব করার জন' 
িনঃসরেণর হার িনধ4ারণ করেত পাের।  
 
িনঃসরেণর হার সাধারণভােব এক. পূণ4মাEার চাজ4  )য. ১২-মােসর সময়কােল )শষ হেব তার শতকরা হাের 
Jকাশ করা হয়। িনেচর উদাহরণ. িনঃসরেণর হার গণনা করার এক. পWিত।  

1. )রি¼জােরেwর যতটা িকেলাGাম ()কিজ) আপিন িরচাজ4  ব'ব�ায় )যাগ কেরিছেলন ব'ব�া.েক 
পূণ4মাEার চাজ4  করােনার জন' )স.েক ওই ব'ব�ার জন' সাধারণ অব�ায় পূণ4মাEার চােজ4  থাকা 
)রি¼জােরেwর )কিজ িদেয় ভাগ করjন। 

2. চাজ4 /েলার মধ'বতী�  সমেয় কত/েলা িদন )পিরেয় )গেছ তা িনধ4ারণ করjন ()যমন )শষবার যখন 
)রি¼জােরw )যাগ করা হেয়িছল এবং এবার যখন )রি¼জােরw )যাগ করা হেলা - এই দুইেয়র মেধ' 
কত/েলা িদন), এবার এ.েক ৩৬৫ িদেয় ভাগ করjন (বছের যত/িল িদন)।  

3. ধাপ ১-এ িনধ4ািরত )রি¼জােরেwর )কিজ িনন এবং ধাপ ২-)ত িনধ4ািরত িদেনর সংখ'া িদেয় এেক 
ভাগ করjন।  

4. )শষ পয4], ১০০% িদেয় /ণ করjন (শতকরা হার িনধ4ারেণর জন')।  
 

উদাহরণ �র�পঃ  
 
িচলার #১ 

o )যাগ করা )রি¼জােরw = ১ )কিজ 
o পূণ4মাEার চাজ4  = ৫ )কিজ 
o চাজ4 /েলার মাঝখােন িদন (িদেনর সংখ'া) = ২৭৫ 

িনঃসরেণর হার = (১ )কিজ ÷ ৫ )কিজ) ÷ (২৭৫ ÷ ৩৬৫) x ১০০% = ২৬.৫% 
 
সুতরাং, িচলার ইউিনট হারাে´ / িনগ4মন করেছ বছের ১.৩৩ )কিজ (পূণ4মাEার চােজ4 র ২৬.৫%) 
)রি¼জােরw। 

rকা: কখন সর�াম.েত অিতিরQ )মরামতকায4 করার বা Jিত�াপন করার দরকার হেত পাের তা িনধ4ারণ 
করার জন'ও িনঃসরেণর হারেক ব'বহার করা যায়।  

এফইএম-এ !রি¬জােরn সং8া] উপাg িরেপাটK  করাঃ 

এফইএম-এ )রি¼জােরw সং[া] উপাU িরেপাট4  করার আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. 
সH� হওয়া উিচত এ. িনিXত করার জন' )য উপাU এবং তা সংGহ ও )রকড4  করার জন' ব'বyত Jি[য়া 
শিQ-সং[া] িনখI ঁত উপাU উৎপাদেনর )�েE কায4করী। 
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করেবনঃ 

✔ একিEত )মাট সংখ'ার িবJতীেপ উৎেসর উপাU পয4ােলাচনা করjন ()যমন, সর�াম র�ণােব�েণর 
)রকড4 সমূহ, )মরামিতর লগ্ , )রি¼জােরw [েয়র ইনভেয়স/েলা, ইত'ািদ) এর অÜা]তা িনিXত 
করার জন'।  

✔ িনিXত করা )য উপাU অনুসরণ করার জন' সাPিতকতম এবং হালনাগাদ করা )Pডশীট ব'বহার 
করা হে´ এবং সম�রকম �য়ংি[য় গণনা/ফমূ4লা স"ক রেয়েছ। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ িনভI 4 ল থাকা সুিনিXত করার জন' )যেকােনা আনুমািনক অথবা িহেসব সং[া] Jণালী-িবদ'া/ 
গণনাসমূহেক পয4ােলাচনা করjন। 

✔ এফইএম-এ যথাযথ ¡'ািকং পWিত.েক িরেপাট4  করjন ()যমন পিরমাপ হওয়া, িনঃসরেণর হার, 
িহেসব) 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উপাU িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন)। 
X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং যI িQযIQ িনখI ঁত িহেসেবর Jণালী ও উপাU 

�ারা সমmথnত না হয় ()যমন, িছেtর হার অথবা অন' Jেকৗশলগত গণনাসমূহ)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. )ফিসিল.র )রি¼জােরw সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ.ই )ফিসিল.র 
অনুসরণ কায4কলােপর সম� িবষয়/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব )য/েলােত ভI ল হেত পাের যার অ]ভI 4Q 
হেলা: 

● Jাথিমক উপাU সংGহকারী Jি[য়া/িল এবং উপােUর উৎস/িল ()যমন, সর�াম র�ণােব�েণর 
)রকড4 /েলা, )মরামিতর লগ্ সমূহ, )রি¼জােরw [েয়র ইনভেয়স/িল, ইত'ািদ); এবং 

● উপাU একিEত করার জন' ব'বyত Jি[য়া এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, িনঃসরেণর 
হার গণনা, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

 
পুেরা পেয়n  

• নিথপE আবশ'ক:  
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o সম� )রি¼জােরw সর�াম/েলার সর�াম-)মরামিত িবষয়ক লগ্  থােক যার অ]ভI 4Q হেলা 
)রি¼জােরw Jিত�াপন )য.েক হালনাগাদ রাখা হয় 

o এই )রকড4 /েলােত অবশ'ই )দখােনা উিচত )য 2021 সােল )কােনা )রি¼জােরw যIQ করা হয়িন 

• িজsাসাবােদর জন. 7t:  
o )রি¼জােরw সর�ােমর র�ণােব�েণর জন' দািয়�Jা� কম4চারীরা িছt অে¹ষেণর জন' 

সর�াম/েলােক কত ঘন ঘন এবং কীভােব মূল'ায়ণ কেরন )সই Jি[য়া.র িববরণ িক িদেত 
পারেবন? 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o সর�ােমর র�ণােব�েণর ভােলাভােব রাখা )রকড4  
o )রি¼জােরেw স¸াব' িছt/েলা 

আংিশক পেয়n>েলা  
• নিথপW আবশ.ক:  

o সম� )রি¼জােরw সর�াম/েলার সর�াম-)মরামিত িবষয়ক লগ্  থােক যার অ]ভI 4Q হেলা 
)রি¼জােরw Jিত�াপন )য.েক হালনাগাদ রাখা হয় 

o যTপািতর লগ্ -এ তািরখ, সুিনmদno ধরন এবং যIQ হওয়া িহমায়েনর পিরমাণ )দখােনা হয়। 

o িছেtর উৎসেক িচিiত করা হেয়িছল 
o এক. কম4পিরক@না এবং দািয়�Jা� কম4চারী রেয়েছন িনিXত করার জন' যােত )যেকােনা িছt 

êত )মরামত করা হয় 
 

• িজsাসাবােদর জন. 7t:  
o )রি¼জােরw সর�ােমর র�ণােব�েণর জন' দািয়�Jা� কম4চারীরা িছt অে¹ষেণর জন' 

সর�াম/েলােক কত ঘন ঘন এবং কীভােব মূল'ায়ণ কেরন )সই Jি[য়া.র িববরণ িক িদেত 
পারেবন? 

o )যেকােনা িছt )মরামিতর জন' দায়ী কম4চারী িক িববরণ িদেয় জানােত পারেবন )য সমস'ার 
সমাধােনর জন' িতিন িক করেছন? 

 
• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o সর�ােমর র�ণােব�েণর ভােলাভােব রাখা )রকড4  
o )রকড4  যা )দখায় )য যেTর র�ণােব�েণর জন' দািয়�Jা� কম4চারী িছt/েলা )মরামিত িবষেয় 

কাজ করেছন 
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৪। আপনার কারখানায় িক অন-সাইট পেয়n উৎস বায়O িনগKমেনর জন. িনয়Tণ িডভাইস বা 
অপসারণ 7ি8য়া রেয়েছ? যিদ হঁ.া হয়, িনয়Tণ িডভাইস বা অপসারণ 7ি8য়াযON বায়O িনগKমেনর 

সম~ পেয়n !সাসK>িলেক িনবKাচন করEন। 
 

● উৎস  
● এই উৎেসর জন' িক আপনার িনয়Tক যTপািত / অপসারণ Jি[য়া রেয়েছ? 
● )কান িনয়Tক যTপািত, অপসারণ Jি[য়া, অথবা িনরাপUা িবষয়ক সর�াম বায়I  িনগ4মেনর 

এই উৎেসর জন' ব'বyত হেয়িছল? 
● কত ঘন ঘন পয4েব�ণ করা হেয়িছল? 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িনয়Tক যTপািত অথবা অপসারণ Jি[য়া )থেক িনগ4মন পরী�ার 

ফলাফল। 

 
যিদ আপিন ি[য়াকলাপজিনত সম� ধরেনর িনগ4মেনর উৎস/েলার জন' িনয়Tক যTপািত(/েলা) বিসেয় 
থােকন )য/েলা কায4কর রেয়েছ, তাহেলই )কবলমাE উgের হঁ.া বলুন। 
 
যিদ আপনার ি[য়াকলাপজিনত িনগ4মেনর িকছI  উৎেসর জন' িনয়Tক যTপািত(/েলা) বসােনা এবং 
কায4কর থােক তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলুন। এই JেK উৎপাদন Jি[য়ার কারেণ িনগ4ত ঘেরর )ভতেরর 
বাতােসর /ণমান অ]ভI 4Q নয়। 
 
পেয়n !সাসK িনগKমেনর পিরভাষা – বায়Iর Jবাহ যা )কােনাভােব িনয়Tণ করা হয় এবং বায়Iম¥েল )ছেড় 
)দয়া হয় এক. একক উৎস )থেক )যমন q'াক।  এই িনগ4মন/েলা কারখানা-সং[া] হেত পাের, )যমন 
বয়লার )থেক িনগ4মন, অথবা Jি[য়া-সং[া], )যমন উ�ায়ী রাসায়িনক ব'বহােরর জন' এ`হq ব'ব�া।  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
সম� পেয়w উৎস (পেয়w )সাস4) )থেক িনগ4মন বাতােস যােত ছিড়েয় না যায় )স িবষেয় ব'ব�াপনা এবং 
িনগ4মনেক সীিমত করার জন' কায4করী িনয়Tণ কারখানার রেয়েছ িকনা )স. )বাঝাই এই JেKর উেcশ'। 
 
বায়I  দূষণ িনয়Tণ অথবা উপশমকারী যTপািত/েলা হেলা )সই JযI িQ )য. পিরচালনাজাত িনগ4মেনর 
কারেণ বায়Iমeেল )সইসব পদাথ4কণার ছিড়েয় যাওয়ােক ¦াস কের অথবা দূর কের )য/েলা পিরেবশ অথবা 
মানুেষর �াে�'র �িত কের। বায়I েত িনগ4মেনর উৎস এবং Jেয়াজনীয়তার উপর িভিU কের অপসারণকারী 
Jি[য়া এক. সাধারণ Jি[য়া )থেক Vরj কের এক. বা�বধমী�  যT এবং িনয়Tক সর�ামও হেত পাের। 
বায়I েত িনগ4মেনর জন' Jেয়াজনীয় বাধ'বাধকতার সােথ যিদ কারখানা. স�িত র�া কের, স¸াবনা আেছ 
)য এক. উপশম Jি[য়া সি[য় রেয়েছ অথবা িনয়Tক যTপািত এখনই বত4মান যTপািতর এক. অংশ। 
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যTপািতর উদাহরেণর মেধ' অ]ভI 4Q হেলা ধI েলা সংGহ এবং এ`¡'া� ইউিনট (িডএসই), Kাবার এবং 
দহনযT (ইনিসনােরটর)। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এই JK. Jাথিমকভােব পেয়w )সাস4/q'াক িনগ4মেনর জন' Jেযাজ'। উদাহরণ �র�প, এর অ]ভI 4Q হেত 
পাের কারখানার বয়লার/িল, অথবা Jেসস এ`হq )থেক অন'ান' q'াক/িল। এই িনগ4মন/েলােত 
িনয়Tেণর অ]ভI 4Q হেত পাের ধI েলা সংGাহক, Kাবার, দাহনযT (চI ি³), ইত'ািদ।  
 
িনয়Tক এবং অপসারণকারী যTপািতর পয4েব�ণ এবং র�ণােব�ণ আপনার কারখানার Jিতেরাধমূলক 
র�ণােব�ণ কম4কােe এবং বত4মান িভসু'য়াল পিরদশ4েনও অ]ভI 4Q থাকা উিচত যােত )যেকােনা সমস'া 
সােথ সােথ িচিiত করা যায়। 
 
আপনার িনয়Tণ যTপািতর পয4েব�ণ/পরী�ার ফলাফল )থেক সাধারণভােব তার কায4কারীতা এবং 
স�মতার Jমাণ পাওয়া যায়। ফলত )য )�েE িনয়িমত পয4েব�ণ আর চালােনা হে´ না, )ফিসিল.র 
উিচত এই JেKর উUের না বলা। 
 
)Tািরং: বাতােস সম� ধরেনর িচিiত অথবা স¸াব' পেয়w )সাস4 / q'াক িনগ4মন )য/েলার কারেণ বাতােস 
কম পিরমােণ )সইধরেনর িনগ4মন হয় যা )কানও ধরেনর িনয়Tণ না থাকেল দৃশ'মান হেতা, )স/েলার জন' 
যিদ )ফিসিল.র অপসারণ Jি[য়া বা িনয়Tণ Jি[য়া থােক (যখন JযI িQগতভােব Jেযাজ') তাহেল 
)ফিসিল.েক পুেরা পেয়n )দয়া হেব। এর জন' আবিশ'কভােব িনিXত হওয়া Jেয়াজন এবং )সই কারেণ 
উপেরাQ পWিতেত পয4েব�ণ/পরী�ার ফলাফল Jেয়াজন। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.ক:  
o িনয়Tক যTপািত বা অপসারক Jি[য়ার জন' িবন'াস, িববরণ অথবা Jি[য়াসমূহ 
o তািলকাভI Q িনয়Tক যTপািতর [মাsন এবং র�ণােব�েণর )রকড4  

• িজzাসা করার জন' JKঃ  
o কত~ 4প� এবং দািয়�Jা� কম4চারীরা কারখানােত সি[য় িনয়Tক যTপািত বা অপসারণ 

Jি[য়া এবং কীভােব )স/েলা িনগ4মন কমায় তার িববরণ িদেত স�ম 
 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o ি[য়াকলােপর সােথ জিড়ত সম� ধরেনর িনগ4মেনর উৎেসর জন' িনয়Tক যTপািত/েলা 

)ফিসিল.র )যখােন থাকা উিচত )সখােন থাকার িবষয়., এবং "কমেতা কাজ করেছ িকনা 
এবং ভােলাভােব কাজ করার মেতা অব�ায় রেয়েছ িকনা )সইসব (দািয়�Jা� কম4চারীেদর 
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�ারা িনয়িমত র�ণােব�ণ এবং পয4েব�ণ) পয4ােলাচনা করার জন' )স/েলার তািলকা 
)দখIন। 
 

আংিশক হঁ.া  
• "হঁ'া' িক¢ কেয়ক.র জন' িনয়Tক যTপািত ই�টল করা আেছ, িক¢ পিরচালনাজাত িনগ4মেনর 

সম� উৎেসর জন' নয়। 
 

!রফােরu: সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর Jিতি[য়া 
তথ'ভI Q করার জন'এই JK.েক ব'বহার করা যায়। বাতােসর /ণগত মান - ম'ানুফ'াকচািরং কী 
পারফরম'া� ইি¥েকটর উUরদাতােদর িজzাসা কের )য বাতােস বাmষnক িনগ4মন চf ড়া] J�তকত4 া কারখানা 
�ারা অনুসরণ এবং িরেপাট4  করা হয় িকনা। ®'া¥/িল কারখানার উপাU একিEত করেত পাের .এসিসর 
JেKর উUর )দয়ার জন'। 
  

৫। আপনার !ফিসিল&েত িক অনসাইট-পলাতক/নন-পেয়n উ°স বায়O িনগKমেনর জন. িনয়Tণ  

িডভাইস বা অবসান 7ি8য়া রেয়েছ? যিদ তা হয়, িনয়Tণ িডভাইস বা অপসারণ 7ি8য়াযON 

সম~ িফউিজ&ভ/নন-পেয়n বায়O িনগKমেনর উ°স>িলেক িনবKাচন করEন 

● উৎস  
● এই উৎেসর জন' িক আপনার িনয়Tক যTপািত / অপসারণ Jি[য়া রেয়েছ? 
● )কান িনয়Tক যTপািত, অপসারণ Jি[য়া, অথবা িনরাপUা িবষয়ক সর�াম বায়I  িনগ4মেনর 

এই উৎেসর জন' ব'বyত হেয়িছল? 
● কত ঘন ঘন পয4েব�ণ করা হেয়িছল? 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িনয়Tক যTপািত অথবা অপসারণ Jি[য়া )থেক িনগ4মন পরী�ার 

ফলাফল। 

  

যিদ আপিন িনয়Tক িডভাইস বিসেয় থােকন এবং উৎপাদন Jি[য়া/েলা )থেক সম� ধরেনর িনগ4মেনর 
উৎস/েলার জন' )স/েলা কম4রত অব�ায় থােক, )কবলমাE তাহেলই উgের হঁ.া বলুন। 
 
যিদ আপনার উৎপাদন Jি[য়া/েলা )থেক িনগ4মেনর িকছI  উৎেসর জন' িনয়Tক িডভাইস বসােনা হেয় 
থােক এবং )স/িল কম4রত থােক তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলুন।  

নন-পেয়n !সাসK অথবা িফউিজ&ভ িনগKমেনর সংsা  – িহগ এফইএম-এর জন', বায়I  িনগ4মেনর এই 
উৎস/েলা হেলা )সই/েলা যােদরেক সাধারণভােব ঘেরর )ভতের অথবা বাইেরর পিরেবেশ িনKা] কিরেয় 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 188 

)দয়া হয়।  এই ধরেনর িনগ4মন/েলা সাধারণত হেলা Jি[য়া-সং[া] )যমন িKন িJ�ং, }ট ি§িনং, 
র�ন, ইত'ািদ)।   

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা )বাঝা )য কারখানা.র নন-পেয়w বা িফউিজ.ভ বায়I  িনগ4মেনর উৎস/িল )থেক 
িনগ4মনেক ব'ব�াপনা এবং সীিমত করার জন' এর )কােনা িনয়Tণ কায4কর আেছ িকনা। 
 
বায়I  দূষণ িনয়Tক অথবা অপসারক যTপািত/েলা হেলা )সই JযI িQ )য. বায়Iমeেল )সইসব পদাথ4কণার 
িনগ4মনেক ¦াস কের অথবা অপসারণ করার জন' ব'বহার করা হয় )য/েলা পিরেবশ অথবা মানুেষর �াে�'র 
�িত করেত পাের। বায়I েত িনগ4মেনর উৎস এবং Jেয়াজনীয়তার উপর িভিU কের অপসারণকারী Jি[য়া 
এক. সাধারণ Jি[য়া )থেক Vরj কের এক. বা�বধমী�  যT এবং িনয়Tক সর�ামও হেত পাের। উদাহরণ 
�র�প, এর অ]ভI 4Q হেত পাের এ`হq )য.েক  ©াইং রjম )থেক িভওিসর জন' পিরেশাধন করা হয়।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এই JK. Jাথিমকভােব Jেযাজ' হেব )যেকােনা নন-পেয়w উৎেসর জন' )য/েলা িনগ4মন উৎপাদন কের, 
এবং ঘেরর )ভতেরর বায়Iর /ণগত মান এবং পিরেবশ উভেয়রই �িত করেত পাের। িনগ4মন ঘটায় এরকম 
িকছI  উৎপাদন Jি[য়ার উদাহরণ হেলাঃ 

● িডিজট'াল িJ�ং ইউিনট )য/েলা তােদর িনেজেদর কালােরw/কািল J�ত কের tাবক পWিত 
ব'বহার কের ক"ন কালােরw (সাধারণভােব অ'ািসড, িরঅ'াáভ এবং িডস্ পাস4 ডাই) /েলােক 
/েল )ফলার মাধ'েম যার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা, ¬াইকল, ডাইঅি`ন ইত'ািদ। 

● )কা.ং/ল'ািমেনশন ইউিনট )য/েলা tাবক ব'বহার কের 
● এBয়ডািরর জন' তাকিল র�েনর ইউিনট )য/েলা সাধারণত /ঁেড়া ভ'াট র�নপদাথ4 ব'বহারকারী 

িভস্ েকাজ িফলােমw ইয়ান4 ব'বহার কের 
● পােয়র জুেতার উপাদান একিEত করার ইউিনট )য/েলা জুেতার )সােল রঙ )দয়ার জন' )P ব'বহার 

কের 
● চামড়ার )কা.ং/ )P করার ইউিনট )য/েলা তরল ঢালার )চ�ার ব'বহার কের 
● tাবক ব'বহারকারী িJ�ং ইউিনট �ানা]র করা 
● হ'ােলােজন িমি{ত tাবক ব'বহারকারী Vকেনা ি§িনং Jি[য়া 
● পটািশয়াম পারম'া�ােনট (িপিপ) )P করার ইউিনট 
● ছঁাচ �তিরর ইউিনট )য/েলা ল'ািমেনশন বা িফউিজং Jি[য়া ব'বহার কের ইত'ািদ। 
● র�েনর পের কাপড়/)পাশাকেক )শাধন করা 
● অন'ান' tাবক বা আঠার Jেয়াগ ()যমন ¬j'ইং বা Jাইিমং) 
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এইধরেনর িনগ4মেনর জন' িনয়Tেণর মেধ' পড়েত পাের িফউম |ড বা �ানীয় এ`হq )ভ�েলশন যােত 
অিতিরQ িনয়Tক যT বা অপসারক Jি[য়া রেয়েছ, tাবক পুনরjWার ব'ব�া, )শাষক যT, অথবা 
িফËার/ব'াগ হাউস যা ধI েলা/ªক ইত'ািদেক ধরেত পারেব। 
 
িনয়Tক এবং অপসারণকারী যTপািতর পয4েব�ণ এবং র�ণােব�ণ আপনার কারখানার Jিতেরাধমূলক 
র�ণােব�ণ কম4কােe এবং িনরবি´� চা�ুষ পিরদশ4ন এবং অন'ান' বাধ'তামূলক পরী�ায় অ]ভI 4Q 
থাকা উিচত যােত )যেকােনা সমস'া তখিন িচিiত করা যায়। 
 
)Tািরং: বাতােস সম� ধরেনর িনর�িপত অথবা স¸াব' িফউিজ.ভ িনগ4মন )য/েলার কারেণ )সইধরেনর 
�@ পিরমােণর িনগ4মন হয় যা িনয়Tণ না থাকেলও দৃশ'মান হেতা, )স/েলার জন' যিদ )ফিসিল.র 
অপসারণকারী Jি[য়া বা িনয়Tণসমূহ থােক (যখন JযI িQগতভােব Jেযাজ') তাহেল )ফিসিল.েক পুেরা 
পেয়n )দয়া হেব। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.ক:  
o িনয়Tক যTপািত বা অপসারক Jি[য়ার জন' িবন'াস, িববরণ অথবা Jি[য়াসমূহ 
o তািলকাভI Q িনয়Tক যTপািতর [মাsন এবং র�ণােব�েণর )রকড4  

 
• িজsাসাবােদর জন. 7t:  

o কত~ 4প� এবং দািয়�Jা� কম4চারীরা কারখানােত সি[য় িনয়Tক যTপািত বা অপসারণ 
Jি[য়া এবং কীভােব )স/েলা িনগ4মন কমায় তার িববরণ িদেত স�ম 
 

• পিরদশ4ন - হােতকলেম )য িবষয়/েলােক )দখেত হেব:  
o উৎপাদন-Jি[য়াজাত িনগ4মেনর সম� ধরেনর উৎেসর জন' িনয়Tক যTপািত/েলা 

)ফিসিল.র )যখােন থাকা উিচত )সখােনই রেয়েছ এবং কম4রত ও ভােলা অব�ায় রেয়েছ িকনা 
(দািয়�Jা� কম4চারীেদর �ারা িনয়িমত র�ণােব�ণ এবং পয4েব�ণ িপছI  ) তার জন' )স/েলার 
তািলকা পয4ােলাচনা করjন। 
 

আংিশক হঁ.া  
• "হঁ'া' িক¢ কেয়ক.র জন' িনয়Tক যTপািত ই�টল করা আেছ, িক¢ উৎপাদনজিনত 

Jি[য়া/েলার )থেক িনগ4মেনর সম� উৎেসর জন' নয়। 
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বায়L িনগ+মন - Eর ২ 

৬।  নাইে�ােজন অাইড (এনওএ), সালফার অাইড (এসওএ), এবং পা&KকO েলট ম.াটার 

(িপএম)-এর !MেW বায়Oর কমKকO শলতােক উ� মাWায় অজK ন করার জন. আপনার কারখানা িক 

অনুেমাদনগত বাধ.বাধকতােক অিত8ম কেরেছ? 

● যিদ হঁ'া হয়, �র. উে³খ করjন। 

িপএম, এসও২, এবং এনওএ`-এর জন' িনগ4মন সং[া] পরী�ার ফলাফল আপেলাড করjন 

  

সাম�স'পূণ4তােক অিত[ম কের িগেয় বায়I  িনগ4মেনর কম4কI শলতা অজ4 ন করার িবষয়.েত িহগ্  এফইএম 
অনুেJরণা )দয়। তেব, বত4মােন )পাষাক, ফI টওয়'ার, এবং ত¢ িশে@র জন' )কােনা বায়I -মানদe )নই। যিদ 
িশ@ে�েEর বায়I  সং[া] )কােনা মানদe পাওয়া যায়, আমরা উপাদান/েলােক )সইভােব হালনাগাদ করব। 
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানা দাহ' যTপািত )থেক বায়I েত িনগ4মেনর সােথ সাম�স'পূণ4তােকও অিত[ম করার পের 
আেরা উ�িতিবধান কেরেছ িকনা তা Jদশ4ন করাই এই JেKর উেcশ'। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বায়Iর মানদe পূরণ করাঃ বায়I  িনগ4মন সাধারণভােব �ানীয় Jিবধান অনুযায়ী এক. িনmদno সীমায় 
ব'ব�াপনা করা হয়। তেব �ািয়ে�র জন', Jেয়াজনীয় হেলা সাম�স'পূণ4তা )পিরেয় িগেয়ও উ�িতিবধান 
করার মাধ'েম বায়Iর কম4কI শলতার সেব4া» অজ4 নেযাগ' �র.েত )পÉ ²ছেনা। বত4মােন, িশ@ে�েE বায়Iর )কােনা 
মানদe )নই। )সই কারেণ, িহগ্  এফইএম বায়I  িবভাগ সম¹েয়র মাধ'েম িবকাশJা� কেয়ক. সীমানা Jদান 
কের )য/েলা বত4মােন Jাপ' সেব4াUম বায়I  দূষণ িনেদ4 িশকার সােথ মানানসই। 
 
িহগ্  এফইএম বায়I  িবভাগ. নাইে¡ােজন অ`াইড (এনওএ`), সালফার অ`াইড (এসওএ`) এবং 
পা.4কI েলট ম'াটার (িপএম) িনগ4মনকারী দহনমূলক যTপািতর জন' ()যমন, বয়লার এবং )জনােরটর) 
িতন. �েরর সীমা ি�র করার মাধ'েম দূষেকর (পলু'ট'াw) সীমা যথাস¸ব ¦াস করার জন' আপনােক 
উৎসাহ Jদান কের। আইএফিস-এর ìল কমবাসশন )ফিসিল.জ এিমশনস গাইডলাইনস)-এর সাহােয' 
(িলs: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/532ff4804886583ab4d6f66a6515bb18/1-
1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES) এবং 
{ীলsা, )বলিজয়াম, অেÈিলয়া, জাম4ািন (50 এমডাj'-এর )চেয় )বিশ), জাপান, এবং ভারতবষ4 )থেক Jা� 
এই মানদ¥ ব'বহার কের এই সীমা/েলােক িচিiত করা হেয়িছল। এসএিস অথবা িশ@জগেতর অন' 
)কােনা সংগঠন দীঘ4 সময় ধের এই সীমা/েলােক আরও )জারােলা কের তI লেব বা অন' )কােনা মানদe �ারা 
Jিত�াপন করেব যিদ এরকম )কােনা মানদe )পাষাক িশে@র জন' �তির হয়। 
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িনগ4মেনর এইসব �েরর )Jি�েত উৎেস িনগ4মন ¦াস করার িবিভ� সুেযাগ আপিন মূল'ায়ণ করেত পােরন। 
উদাহরেণর অ]ভI 4Q হেলা �´তর Ïালািন ব'বহার করার জন' বয়লার )রে¡ািফট, িনগ4মন কিমেয় )ফলার 
জন' িনয়Tক যTপািত/েলার উ�িতিবধান ইত'ািদ। 
 
বয়লার এবং !জনােরটেরর জন. বায়Oর মানদেTর খসড়া ^তির করEন: (পিরমােপর ইউিনট: mg/Nm3): 

!ছাটঃ ৫০ 
এমডা�E.-এর 
!থেক কম 

  
~র ১ 
িভিgগত 

~র ২ 
!কৗশলগত 

~র ৩ 
উ�াকা´া-সJy 

িপএম 150 100 50 
এসও২ 2000 1000 400 
এনওএ` 650 300 200 

মাঝাির (৫০ 
এমডা�E. - 
৩০০ 
এমডা�E.)  

  ~র ১ ~র ২ ~র ৩ 
িপএম 150 80 50 
এসও২ 1500 1000 200 
এনওএ` 600 300 150 

বড় (৩০০ 
এমডা�E.-এর 
!থেক !বিশ) 

  ~র ১ ~র ২ ~র ৩ 
িপএম 100 50 30 
এসও২ 850 600 150 
এনওএ` 510 200 150 

 
 
 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.ক:  
o িনগ4মন পরী�ার ফলাফল যা Jদশ4ন কের )য নাইে¡ােজন অ`াইড (এনওএ`), সালফার 

অ`াইড (এসওএ`), এবং পা.4কI েলট ম'াটার (িপএম)-এর )�েE বায়Iর কম4কI শলতােক উ» 
মাEায় অজ4 ন করার জন' আপনার কারখানা অনুেমাদনগত বাধ'বাধকতােক অিত[ম কেরেছ। 

o এক. সি[য় পিরক@না বা )স.েক অজ4 ন করার জন' )নয়া Jকে@র িববরণ। এর অ]ভI 4Q 
থাকা উিচত সর�ােমর এক. তািলকা এবং/অথবা উ�িতসমূেহর কারেণ িনগ4মেনর পিরবত4 েনর 
)রকড4  সহ Jি[য়ার পিরবত4ন। 
 

• িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o পারিমেটর বাধ'বাধকতােক কারখানা অিত[ম কের যাওয়ার ফেল িনেত হওয়া পদে�প/েলা 

সHেক4  কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম 
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• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o উ» মাEার বায়Iর কম4কI শলতা অজ4 ন করার জন' যTপািত বা Jি[য়া সহ পিরক@নােত 

তািলকাভI Q )রফােরে�র িবষয়/েলা। 

 

বায়6 িনগ;মন - <র ৩ 
  

৭।  আপনার কারখানায় বায়Oেত িনগKমন এবং আভ.]রীণ বাতােসর >ণগত মােনর সমস.া �াস 

করা বা দূর করার জন. আধOিনক যTপািত বা~বািয়ত করার !কােনা 7ি8য়া আেছ? 
 
আপেলাড করjনঃ যTপািত আপেGড করার জন' পিরক@না/Jি[য়ার কাগজপE অথবা সাPিতক 

আপেGেডর কাগজপE 

  
 
হঁ.া বাছO ন যিদ যTপািত/েলােক আপেGড করার )কােনা নিথবW পিরক@না আপনার থােক বা যিদ সম� 
যTপািতেক আধIিনকতম সংTরেণ আপেGড করা হেয় িগেয় থােক )যেহতI  পলু'ট'াw িনয়Tণ করার এবং 
বায়I  িনগ4মনেক কমােনার )�েE এ. অন'তম সেব4াUম এক. পWিত। 
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা যােত এক. কারখানা বায়Iর পলু'ট'াw িনয়Tণ করার জন' উ�ততর অভ'াস 
Jদশ4ন বা )শয়ার করেত স�ম হয়। 
 
বায়I েত িনগ4মন এবং অভ']রীণ বায়Iর /ণগত মােনর সমস'া ¦াস করা বা দূর করার জন' যTপািতর 
আধIিনকীকরণ এক. কায4করী Jি[য়া। িনগ4মন ¦াস করার জন' (িজএসিসিপ) সর�াম/েলােক আপেGড 
করার স¸াবনােক িচিiত করা এবং মূল'ায়ণ করার ()যমন, সর�াম Jিত�াপন করা, বত4মােন রেয়েছ এমন 
সর�াম/েলােত বদল আনা, অপসারক সর�াম/েলােক আেরা ফলদায়ক করা, ইত'ািদ) জন' স¸াব'তা 
িবষয়ক গেবষণা সহায়ক হেয় থােক। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
পুরেনা হেয় যাওয়া বা কায4কারীতািবহীনভােব চলেত থাকা সর�াম Jায়শই বায়I  িনগ4মন িনয়Tেণর জন' 
সুলভ সেব4াUম JযI িQ ()বq অ'ােভইেলব্ ল )টকেনালিজ, িবএ.) অথবা সুলভ সেব4াUম িনয়Tক JযI িQেক 
()বq অ'ােভইেলব্ ল কেæাল )টকেনালিজ, িবএিস.) কােজ লাগায় না। ফলত, নতI ন, আধIিনকতর 
সর�াম/েলার তI লনায় পুরেনা যTপািত/েলার )থেক )বিশ বায়I  িনগ4মন হেত পাের। যTপািত/েলােক 
আধIিনকীকরণ করার অথ4 হেলা বত4মান যTপািত/েলােক বায়I  িনগ4মন িনয়Tণ করার জন' নতI নতর 
JযI িQ ব'বহার কের আধIিনকীকরণ করা অথবা আেরা উ�ততর JযI িQসH� যTপািত [য় করা। 
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যTপািত/েলােক আধIিনকীকরণ করার এক. উদাহরণ হেলা িহমায়ন এবং/অথবা এয়ার কি¥শিনং 
ব'ব�ােক আপেGড করা যােত )স/েলা িন� মাEার িজডাj'িপ-সH� )রি¼জােরw ব'বহার করেত পাের 
অথবা ওিডএস-)ক আেরা পিরেবশবা±ব )রি¼জােরw �ারা Jিত�াপন করেত পাের। 
 
আেরক. উদাহরণ হেলা �´তর Ïালািন �ারা চািলত নতI ন এক. বয়লার বা )জনােরটর [য় করা যার 
ফেল বায়I  িনগ4মেনর পিরমাণ কম হয়। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• নিথপW আবশ.ক:  
o আপেলাড করjনঃ সর�াম আপেGড করার জন' পিরক@না/Jি[য়ার কাগজপE অথবা 

সাPিতক আপেGেডর কাগজপE 
o সর�াম/েলােক আপেGড করার সাPিতক কাগজপE (যিদ Jেযাজ' হয়) 

 
• িজsাসাবােদর জন. 7t:  
o সর�াম/েলােক আপেGড করার পিরক@না/Jি[য়া অথবা সাPিতক আপেGেডর কাগজপE 

কত~ 4প� ব'াখ'া করেত স�ম। 
 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o কম4রত পিরক@নার )Jি�েত কারখানােত সর�াম আপেGেডর িবষয়. যাচাই করjন। 
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            বজ( + 
 
বেজK .র সংsা  
 
বজ4 ' হেলা এমন )যেকােনা উপাদান বা পদাথ4 যা কারখানা )থেক িন¶ািশত হয়, যা পিরেবশেক এবং 
আেশপােশর কমু'িন./েলােক দূিষত করেত পাের। 
বেজ4 'র উদাহরেণর মেধ' অ]ভI 4Q হেত পাের, িক¢ সীিমত নয়ঃ 

• িবপদহীন বজK . িবপদহীন বজ4 ' হেলা পণ' ও )সবাসমূহেক ব'বহার এবং পণ' উৎপাদেনর ফেল 
পিরত'Q উপকরণ। িবপদহীন বেজ4 'র মেধ' সাধারণত অ]ভI 4Q িবপদহীন ব�র উৎপাদেনর ফেল 
িন¶ািশত এবং ঘেরায়া বজ4 '। িবপদহীন উৎপাদনজাত বজ4 ' সাধারণত Jত'�ভােব উৎপাদন 
Jি[য়া )থেক �তির হয়, )যমন, কাপড়, চামড়া, vা�ক, কাগজ, ধাতI  অথবা )মাড়ক-সং[া] বজ4 '। 
ঘেরায়া বেজ4 'র অ]ভI 4Q 
হেলা খাদ' এবং )শÉচ-
সং[া] বজ4 '। কারখানার 
ক'া�ন এবং রা�াঘর 
)থেক সাধারণত খাদ'জাত 
বজ4 ' J�ত হয়। )শÉচ-
সং[া] বজ4 ' হেলা অিফস 
এবং ডmমnটির অ�ল )থেক 
Jা� ঘেরায়া বজ4 ', )যমন, 
টয়েলট )পপার, 
লন/বাগােনর বজ4 ', কাচ, 
এবং খােদ'র )মাড়ক। 

• িবপ£নক বজK . হেলা )সই বজ4 ' যা তার রাসায়িনক, পদাথ4গত, অথবা �জব �বিশo'সমূেহর কারেণ 
()যমন, তা দাহ', িবেíারক, দূষণকারক, )তজিKয়, অথবা সং[ামক) জন�া�'গত এবং/অথবা 
পিরেবেশর �িত করেত পাের। যIQরাÂয় পিরেবশ সুর�া সংগঠন (ইউ এস এনভায়ারনেমwাল 
)Jােটকশন এেজি�) িবপhনক বজ4 'েক সংzা )দয় এরকম "বজ4 ' িহেসেব যা �া�' বা পিরেবেশর 
জন' িবপhনক অথবা স¸াব'র�েপ �িতকর। িবপhনক বজ4 ' তরল, ক"ন, অথবা গ'াস, বা কাদা 
হেত পাের। িবপhনক বজ4 ' িনয়Tেণর আবশ'কতা িবপদহীন বেজ4 'র তI লনায় কেঠার।" 
(http://www.epa.gov/osw/hazard/) 

তেব, িবপhনক ও িবপদহীন বেজ4 'র )�েE এক. )দেশর আইনানুগ ){ণীিবন'াস অন' )দেশর তI লনায় 
পৃথক হেত পাের, যা )কান ধরেনর বজ4 'েক িবপhনক বেল সংzািয়ত করা হেব তার ){ণীিবভাজন 
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পৃথকর�েপ করেত পাের। এক. কারখানার অ]ত আইিন বেজ4 'র আবশ'কতা/েলা অনুসরণ করা 
উিচত।  যিদ আইনানুগ আবশ'কতা/েলা সহজলভ' না হয়, )সে�েE আেরা ক"ন িশ@েকD সং[া] 
িনেদ4 িশকা অনুসরণ করার সুপািরশ করা হেয়েছ।  
 
কcন পেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন পথিনেদK শনা: 
ইওেরািপয়ান ইউিনয়েনর অভ']ের উৎপাদনকারী অথবা তােদরেক িবতরণ করা সকল সং�ার জন', 
ডাj'ইইই (ওেয়q ¼ম ইেলক�ক'াল অ'া¥ ইেলক¡িনক ইকI 'ইপেমw) আেদশপE. অনুসরণ করার জন' 
এক. জরjির আেদশপE।  ডাj'ইইই আেদশপE �বদু'িতন বজ4 ' ¦াস এবং পৃথকীকরণেক িনয়Tণ কের।  
 
িহগ ইে¥` ওেয়q িবভাগ অনুযায়ী আপনার যা করেত হেবঃ  

• সম� িবপhনক এবং িবপদহীন বজ4 ' Jবাহ/েলা সHেক4  জানা এবং অনুসরণ করা 
● উৎপািদত আয়তন এবং সম� িবপhনক ও িবপদহীন বেজ4 'র Jবােহর িন¶াশন Jি[য়া )রকড4  করা 

এবং )স সHেক4  িরেপাট4  করা 
● পৃথকীকরণ করা, যথাযথভােব স�য় করা, এবং কম4চারীেদর সম� িবপhনক এবং িবপদহীন 

বেজ4 'র Jবাহ সামলােনা সHেক4  Jিশ�ণ )দয়া 
● Jকােশ' )পাড়ােনা এবং কারখানার এলাকার মেধ' )ফেল রাখা িনিষW করা এবং যথাযথ িনয়Tণ ও 

সাইেটই পুিড়েয় )দয়া 
● উৎপািদত বেজ4 'র )�েE �াভািবক র�পেরখা ()যমন, ২০১৬ সােল উৎপাদেনর Jিত ইউিনট িপছI  

ঘেরায়া বজ4 ' উৎপাদন ২০ )কিজ) এবং িন¶াশন Jি[য়ার )�েE বেজ4 'র শতকরা হার ()যমন, 
২০১৬ সােল ৮০% ঘেরায়া বজ4 ' ভf িম� হেয়িছল) িনmদno কের )দয়া  

● বজ4 ' ¦াস করা এবং পছ¯সই িন¶াশন Jি[য়ার উ�িতর জন' �াভািবক ল�' ি�র কের )নয়া  
● বজ4 ' ¦াস করার ল�'পূরেণর জন' সুিনmদno ি[য়াপWিত এবং )কৗশল ি�র কের )নয়া 
● )বসলাইেনর পিরেJি�েত বজ4 ' ¦াসেক )দখােনা )যমন "গত বছর আমরা উৎপাদেনর ইউিনট িপছI  

১৬ )কিজ ঘেরায়া বজ4 ' উৎপাদন কেরিছ যা ২০১৬ )থেক Vরj কের বাmষnক ¦ােসর ২০%।" 
● সাধারণ চচ4 াঃ জিমভরাট, শিQ পুনরjWার না কের )পাড়ােনার অভ'াস, এবং পিরেবশ )থেক 

Jা� সম� )ফেল )দয়া উপাদােনর অ]ত ৯০ শতাংশেক অন'িদেক ব'বহার করা  
● সাধারণ চচ4 াঃ বজ4 ' পদাথ4েক নতI ন উপাদােন বা আেরা ভােলা /ণগত মােনর পদােথ4 অথবা 

উ�ততর পিরেবশ মূেল'র পদােথ4 র�পা]েরর মাধ'েম বজ4 'েক পিরবত4ন করা।  

বেজ4 'র কম4কI শলতােক দুইভােব উ�ত করা যায়ঃ 

1. আপনার )ফিসিল.র জন' উৎপািদত বেজK .র সমq পিরমাণেক �াস করার মাধ.েম। এ. 
সব4ােপ�া পছ¯সই Jি[য়া কারণ এেত Jক~ ত উৎস )থেকই বেজ4 'র পিরমাণ ¦াস পায়।  

2. িবিলব.বGার পছµসই 7ি8য়ােত পিরবতKন করার মাধ'েম )যমন িরসাইক্ ল করা, পুনব4'বহার 
করা, অথবা যথাযথভােব িনয়িTত দহেনর মাধ'েম শিQ পুনরjWার করা। 
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িহগ্  এফইএম-এ বেজK .র ব.বহার অনুসরণ এবং িরেপাটK  করা 

দীঘ4 সময় ধের বজ4 ' সং[া] উপাUেক স"কভােব অনুসরণ করা এবং িরেপাট4  করা হেল তা কারখানার এবং 
)qকেহা¤ারেদর উ�িতর সুেযােগর )�েE িবশদ অ]দৃ4   Jদান কের। যিদ উপাU স"ক না হয়, তেব তার 
ফেল এক. কারখানার  বেজ4 'র ফI টিJw বIঝেত পারা এবং পিরেবশগত Jভাব ¦াস করার জন' সুিনmদno 
পদে�প/িলেক িচিiত করা ও কায4কািরতােক চালনা করার স�মতা সীিমত হেয় যায়।  

বজ4 ' ¡'ািকং (অনুসরণ) এবং িরেপা.4েঙর কায4[ম ি�র করার সময়, িন�িলিখত নীিত/িলেক Jেয়াগ করা 
উিচতঃ 

● সJূণKতা – অনুসরণ এবং Jিতেবদন কায4[েম সম� Jাসি�ক উৎস/িল অ]ভI 4Q হওয়া উিচত 
(এফইএম-এ )যমন তািলকাভI Q রেয়েছ)। উপাU )থেক উৎস/েলােক বাদ )দওয়া উিচত নয় এবং 
অনুসরণ ও িরেপা.4ং জড়ে�র উপর িনভ4 রশীল হওয়া উিচত ()যমন, �@ পিরমাণ ব'িত[ম)। 

● িনভOK লতা - বেজ4 'র অনুসরণ কায4[েম উপাU Jেবেশর িবষয়. িনভI 4 ল হওয়া এবং িব½াসেযাগ' সূE 
)থেক আসা িনিXত করjন ()যমন, িনণী� ত [মাs পিরমাপক, ইনভেয়সসমূহ, �বzািনক পিরমােপর 
JিতÑত নীিতসমূহ অথবা যTিবদ'ার আনুমািনক িহেসব, ইত'ািদ।)  

● সাম_স. - বেজ4 'র উপাU অনুসরণ করার জন' সাম�স'পূণ4 Jণালী-িবদ'া ব'বহার করjন যা দীঘ4 
সময় ধের ব'বyত বেজ4 'র পিরমােণর মেধ' তI লনা অনুেমাদন কের। অনুসরণ Jণালী, বেজ4 'র উৎস, 
অথবা বেজ4 'র ব'বহার সং[া] উপাUেক Jভািবত কের এমন অন'ান' ি[য়াকলােপর মেধ' )কােনা 
রকম পিরবত4ন হেল, তা নিথবW হওয়া উিচত।     

● ��তা – উপােUর সম� সূE/িল ()যমন, ইনভেয়স, ওজেনর )রকড4  ইত'ািদ), ব'বyত অনুমানসমূহ 
()যমন, আনুমািনক িহেসেবর JযI িQ), এবং গণনার Jণালীসমূহ উপােUর বণ4নামূলক তািলকায় 
Jকাশ করা উিচত এবং নিথবW )রকড4 সমূহ এবং পিরেপাষক Jমােণর মাধ'েম তাৎ�িণকভােব 
যাচাইেযাগ' হওয়া উিচত।  

● উপােgর >ণগত মােনর ব.বGাপনা – zািপত উপাU িনভI 4 ল হওয়া িনিXত করার জন' /ণগত 
মান আ½াসেনর ি[য়াকলাপসমূেহর (অভ']রীণ বা বািহ'ক Jি[য়ায় উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় 
)দখা) বেজ4 'র উপােUর জন' এবং উপাU সংGহ ও অনুসরণ করার Jি[য়াসমুেহর জন'ও পিরভািষত 
এবং সHািদত হওয়া উিচত। 

উপিরউQ নীিত/িল িGনহাউস গ'াস )Jােটাকল - অধ'ায় ১◌ঃ িজএইচিজ অ'াকাউ�ং এবং িরেপা.4ং 
িJি�পল্ স (িজএইচিজ  িহসাবর�ণ এবং Jিতেবদেনর মলূনীিতসমূহ) )থেক অিভেযািজত। 
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বজ( + - ,র ১ 
 

১।  আপনার কারখানা িবপদহীন বজK . 7বােহর !কান>েলা উৎপাদন কের?  !য>েলা 7েযাজ. তার 

সব>েলাই বাছO নঃ  

● উপকরণ 
● ধাতI   
● vা�ক  
● কাগজ  
● ক'ান 
● খাদ'  
● কাচ  
● কাট4 ন  
● বজ4 'পািন )শাধেনর কাদা (িবপদহীন) 
● অন'ান' (দয়া কের উে³খ করjন)  
● সম� ঘেরায়া বজ4 ' একিEত  

আপেলােডর জন' সুপািরশ: বেজ4 'র ই�াহার 
 
আপিন িক আপনার িবপ£নক নয় এমন বজK . 7বাহ>িল অনুসরণ কেরন? 
 
অ]ভI 4Q রেয়েছ িবপদহীন উৎপাদনজাত বজ4 ' এবং ঘেরায়া বজ4 ' 

 

  
যিদ আপিন আপনার )ফিসিল.েত উৎপািদত সম� বজ4 ' Jবাহেক, Jিত. Jবােহর পিরমাণেক এবং Jিত. 
বজ4 ' Jবােহর িন¶াশন পWিতেক সHূণ4ভােব অনুসরণ কের থােকন তাহেল আপিন পুেরা পেয়n পােবন। 
 
আপিন যিদ আপনার বজ4 ' Jবাহসমূেহর অ]ত এক.েক সHূণ4র�েপ ¡'াক কের থােকন, িক¢ এখনও 
আপনার সব/েলা উৎস অথবা Jিত. বজ4 ' Jবােহর িন¶াশন Jবাহেক অনুসরণ না কের থােকন তাহেল 
আপিন আংিশক পেয়n  পােবন। 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
এর উেcশ' হেলা আপনার কারখানায় সম� িবপদহীন বেজ4 'র Jক~ িত সHেক4 ও সেচতনতা গেড় )তালা 
(উৎপাদনজাত এবং ঘেরায়া বজ4 ' উভয় সHেক4 ই) এবং Jিত. বেজ4 'র Jক~ িতর মাধ'েম উৎপািদত হওয়া 
আয়তনেক ¡'াক করা। কীভােব বজ4 ' ¦াস করেবন ও অন'িদেক ব'বহার করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত 
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িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার বেজ4 'র উৎস সHেক4  জানেত হেব।  আপনার বত4মান 
বজ4 ' িনয়Tেণর অভ'াসেক বIঝেত পারা এবং আপিন সব4ািধক উৎপাদন কেরন )যসব বেজ4 'র উৎসেক তােদর 
উ�ত কের )তালােক Jাধান' )দয়াটা জরjির।  এ. করার মাধ'েম আপিন বজ4 ' ¦াস এবং অন'ভােব 
ব'বহােরর জন' আেরা কায4করী িবক@ খI ঁেজ )পেত পােরন।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বেজ4 'র এক. ইনেভwির গেড় )তালা বজ4 ' ব'ব�াপনার Jথম ধাপ বেল গণ' করা হয়। আপনার বজ4 ' 
অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কম4সূচী JিতZা করার সময়, িনেচর কাজ/িল িদেয় Vরj করjন, যা িবপদহীন 
বেজ4 'র )�েE Jেযাজ' )য. এই JেKর আওতাধীন এবং িবপhনক বজ4 ' অনুসরণ যা ২ ন�র JেKর 
আওতাধীনঃ 

● ব'বসা এবং কম4সHাদনমূলক Jি[য়া/িলেক িচEািয়ত কের িনন যােত বজ4 ' )কাথায় উৎপািদত 
হে´ এবং সম� ধরেনর বজ4 ' যা উৎপািদত হে´ তা িচিiত করা যায়। 

● বজ4 ' সং[া] উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o সাইেট )Tল, বজ4 ' ইনভেয়স/ম'ািনেফq, িবি[ হওয়া বজ4 ' উপকরেণর রিসদ, ইত'ািদ 

উৎপািদত বেজ4 'র পিরমাণ িনধ4ারেণর জন' ব'বহার করjন। 
o যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব 

পিরভািষত এবং সমথ4নJা� হেত হব (িনেচ উদাহরণ )দখIন) 
● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক বেজ4 'র পিরমাণ) এমন এক. 

িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
()যমন, এে`ল, িসএসিভ)]  এবং যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার জন' Jাসি�ক পিরেপাষক 
Jমাণেক র�ণােব�ণ করা অনুেমাদন কের। 

িহগ্  এফইএম-এ বজK . সং8া] উপাg িরেপাটK  করাঃ 

এফইএম-এ বেজ4 'র উপাU িরেপাট4  করার আেগ, উপােUর /ণগত মান খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. সH� হওয়া 
উিচত এ. িনিXত করার জন' )য উপাU এবং তা সংGহ ও )রকড4  করার জন' ব'বyত Jি[য়া িনখI ঁত উপাU 
উৎপাদেনর )�েE কায4করী। 

করেবনঃ 

✔ উৎেসর উপাU পয4ােলাচনা করা ()যমন, ওজেনর )রকড4 , ইনভেয়স / ম'ািনেফq, ইত'ািদ) সHূণ4 
)মাট-এর )Jি�েত িমিলেয় )নয়া িনিXত করার জন' )য এ. িনখI ঁত।   
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✔ ঐিতহািসক উপােUর সােথ বত4মান বছর.েক তI লনা করা। )যেকােনা /রj�পূণ4 পিরবত4ন ()যমন, 
১০%-এর উপর ব~ িW বা ¦াস) পিরিচত পিরবত4ন/িলেতই আেরাপেযাগ' হওয়া উিচত। যিদ না হয়, 
ন'ায'তা Jিতপ� করার জন' অিতিরQ তদ] হেত পাের।  

✔ িনিXত করা )য উপাU অনুসরণ করার জন' সাPিতকতম এবং হালনাগাদ করা )Pডশীট ব'বহার 
করা হে´ এবং সম�রকম �য়ংি[য় গণনা/ফমূ4লা স"ক রেয়েছ। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ িনভI 4 ল থাকা সুিনিXত করার জন' )যেকােনা আনুমািনক অথবা অনুমান সং[া] Jণালী-িবদ'া/ 
গণনাসমূহেক পয4ােলাচনা করা 

✔ িনmদno বজ4 ' িকভােব )ফলা হেয়েছ তা যাচাই করা এবং )ফলার পWিত.েক িরেপাট4  করা ()যমন, 
জিমভরাট, িরসাইক্ ল করা, )পাড়ােনা) 

✔ িনিXত করা )য বেজ4 'র )ভ¥রেদর Jিত. ধরেনর বজ4 ' নাড়াচাড়া করার জন' যথাযথ লাইেস� 
আেছ। 

✔ "এই উৎেসর জন' আপনার বজ4 ' ব'ব�াপনা এবং )ফলার Jি[য়াসমূেহর িববরণ িদন" িফে¤ )নাট 
)যাগ করjন িববরণ )দয়ার জন' )য কীভােব বেজ4 'র ব'ব�াপনা করা হয় এবং )যেকােনা উপােUর 
অনুমান, িহেসেবর Jণালী, অথবা )কােনা িনmদno উৎেসর জন' উপােUর িবষেয় অন'ান' Jাসি�ক 
ম]ব'। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উপাU িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন)। 
X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং যI িQযIQ িনখI ঁত িহেসেবর Jণালী ও উপাU 

�ারা সমmথnত না হয়। 

এই JK.র উUর কীভােব িদেত হেব তা )বাঝার জন' িন�িলিখত শ�েকাষ আপনােক সাহায' করেবঃ  

● বেজK .র সম~ 7বাহ বলেত )বাঝায় )ফিসিল.র চ�ের (অন-সাইট) উৎপ� সম� বজ4 ' যার অ]ভI 4Q 
হেলা উৎপািদত পণ', অিফেসর ব'বহার, ক'া�ন, ডmমnটির, )দাকানসমূেহ কমী� েদর �ারা উৎপ� 
বজ4 ', এবং )সবা Jদােনর জন' Jা�েণ আসা "কাদারেদর �ারা উৎপািদত সম� বজ4 '। 

● চ[ ড়া] িনaাশন (িডজেপাজাল) বলেত )বাঝায় আপনার বজ4 ' ব'ব�াপনা বা সরােনার জন' 
Jেয়াজনীয় চf ড়া] পদে�প। যিদ একজন "কাদার আপনার বজ4 ' সংGহ কের অন' )কােনা সং�ােক 
তা িব[য় কের, তাহেল চf ড়া] িন¶াশনে�E হেব )সই সং�া. )য িরসাইক্ ল, )পাড়ােনা, 
পিরেশাধেনর মাধ'েম (পদাথ4গত বা রাসায়িনক পিরেশাধন), অথবা জিমভরােটর জন' আপনার 
বজ4 'েক )শষবার ব'বহার করেছ। বজ4 ' সংGেহর এলাকা.েক অথবা বজ4 '-"কাদােরর অ�ল. 
পিরদশ4ন করার মাধ'েম এবং বাছাবািছর িবষয়.র ব'ব�াপনা যথাযথ তা িনিXত করার মাধ'েম 
এ. কারখানােত িনয়Tণ করা যায় 
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● িবপদহীন বজK .: দয়া কের এই িবভােগর একদম ওপের বজ4 ' পিরিচিতেত িগেয় তািলকাভI Q সংzা 
)দখIন। 

● িবপ£নক বজK .: দয়া কের এই িবভােগর একদম ওপের বজ4 ' পিরিচিতেত িগেয় তািলকাভI Q সংzা 
)দখIন। িবপhনক বজ4 'েক সনাQ করার জন', আপিন )স.র �বিশo', পিরেবশগত Jভাব, 
ব'বহারিবিধ, �য়কািরতা, দাহ'তা এবং )তজিKয়তা খI ঁ.েয় )দখেত পােরন, যিদ )স. িবপhনক 
বেজ4 'র অ]ভI 4Q না হয়, তেব তা িবপদহীন বেজ4 'র অ]ভI 4Q হেব। 

● পুনবK.বহার: )যসব উপকরণ )কােনা কম4কাe বা Jেয়াগে�েE নতI ন )কােনা বািণিজ'ক পেণ'র জন' 
িবক@ িহেসেব ব'বহার হয়। সাধারণত, এই উপাদানেক একই কারেণ ব|বার ব'বyত হওয়ার মেতা 
কের বানােনা হেয়েছ। এর অ]ভI 4Q হেত পাের উপকরণ/উপাদান খI ঁ.েয় )দখা, পির¶ার করা অথবা 
সািরেয় )তালা, যােত আসল বা অন'ান' লে�'র জন'ও আেরা )কােনা পূব4-Jি[য়া ছাড়াই এ/েলােক 
পুনব4'বহার করা যায়। উদাহরণ �র�পঃ  

o রাসায়িনক সরবরাহকারী রাসায়িনেকর পাE. একই রাসায়িনক িদেয় পুনব4ার ভmতn করার 
জন' পুনব4'বহার করেত পােরন (বািহ'ক পুনব4'বহার)।  

o অন' )কােনা কারখানােত কাপেড়র )ফেল )দয়া অংশ ব'বহার হেত পাের (বািহ'ক 
পুনব4'বহার)।  

o িরচাজ4  করা যায় এমন ব'াটাির ব|বার ব'বহার করা যায় (অভ']রীণ পুনব4'বহার)।  কােঠর 
প'ােলট বা কাড4 েবাড4  কারখানার িভতের িজিনসপE ধরার জন' পুনব4'বহার হেত পাের 
(অভ']রীণ পুনব4'বহার)। 

● িরসাইক্ ল করা: খI ঁেজ বার করা উপকরণ )থেক পুনJ4ি[য়াকরেণর মাধ'েম এক. চf ড়া] পণ' অথবা 
)কােনা পেণ'র এক. উপাদােন পিরণত করা উপকরণসমূহ। শিQ পুনরjWার এবং 
পুনJ4ি[য়াকরেণর মাধ'েম Ïালািন িহেসেব ব'বyত হওয়ার মেতা )কােনা পদােথ4 পিরণত করা অথবা 
ব'াকিফিলং সHাদেনর জন' ব'বyত হেত পারা এর অ]ভI 4Q নয়। 

িরসাইক্ ল করা এবং পুনব4'বহার করা ব�র মেধ' পাথ4ক'ঃ  

● িরসাইক্ ল করা উপকরণ Jি[য়াকরণ, অথবা পদাথ4গতভােব পালেট যাওয়ার Jি[য়ার মেধ' িদেয় 
যায়, যােত তােক অন' এক. উপাদান অথবা পেণ' পিরণত করা যায়। 

● পুনবK.ব�ত উপকরণ  তার বত4মান র�েপই, ব|বার, সাধারণত একই উেcেশ' ব'বহার হয়। উদাহরণ 
�র�পঃ 

o vা�ক িরসাইি§ং হেলা K'াপ বা বজ4 ' vা�ক পুনরjWার এবং দরকাির পেণ', কখনও 
কখনও তােদর Jক~ ত র�েপর তI লনায় সHূণ4 আলাদা )কানিকছI েত পুনJ4ি[য়াজাত করার 
Jি[য়া। উদাহরণ �র�প, এর অথ4 হেত পাের সফট ি©েsর )বাতলেক গিলেয় vা�ক )টিবল 
এবং )চয়ােরর )চহারা )দয়া। 

o )খলার জায়গা বা ¡'ািফক )কােণর জন' ব'বyত vা�ক 
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o আসবাবপE, ম'াে¡স, ক�ল, )খলনা Jভ~ িতর জন' ব'বyত প'ািডং/qািফং-এর জন' 
ফ'াি®ক K'াপেক পুনJ4ি[য়াজাত করা হয় 

● শিN পুনরE6ার সহ ভ¶ীকরণ: বজ4 ' ভেì পিরণত করার মাধ'েম িবদু'ৎ অথবা তাপ িহেসেব 
শিQ উৎপাদন করার Jি[য়া। তাপীয় JযI িQর অ]ভI 4Q হেলা ভìীকরণ, গ'াস vাজমা, 
পাইেরালাইিসস অথবা 150 °C-এর )বিশ তােপাৎপাদনকারী )য )কােনা Jি[য়া (দয়া কের UL2799 
মানদe. )দখIন: https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3). এই 
পিরচালনা. )কবলমাE সরকােরর )কােনা অনুেমািদত এবং অনুেমাদন-Jা� দহনাগার অথবা 
অনুেমাদন-Jা� দহনাগােরই �ীক~ ত। 

● ^জিবক পিরেশাধন: সাধারণত খােদ'র বজ4 ' িন¶াশেনর জন'ই ব'বyত হয়। পিরিচত 
)শাধনপWিত/েলা হেলা অ'ানােরািবক ডাইেজশন, �জব-Ïালািন এবং সার। অ.ানােরািবক 
ডাইেজশন এক. �জিবক Jি[য়া )যখােন ব'াকেটিরয়া অি`েজেনর অনুপি�িতেত �জব ব�েক 
পিচেয় )দয়। ব'াকেটিরয়া. �জব গ'াস উৎপাদন কের যা শিQ উৎপাদেন ব'বহার হেত পাের। 
িনয়িTত অ'ানােরািবক ডাইেজশেনর পের বািক )থেক যাওয়া তরল কম দুগ4±যIQ এবং )বিশ 
পু কর। ^জব ·ালািন �জিবক উপকরণসমূহ )থেক বার করা হয় এবং িবক@ Ïালািন িহেসেব 
অথবা যানবাহেনর )থেক িনগ4মন ¦াস করার )�েE )যাজনীয় িহেসেব ব'বহার করা যায়। ^জবসার 
7�ত করা হেলা �জব বজ4 'েক অি`েজেনর উপি�িতেত িবিভ� জীবাণ ু�ারা )ভেঙ এক. উপেযাগী 
পদােথ4 পিরণত করার �জিবক Jি[য়া। িম{ সােরর অ]ভI 4Q হেলা �জব বজ4 'েক িশ@েকDগত এবং 
J�ত পণ' )যমন সার, ট'ােলা এবং িশ@েকিDক রসায়েন র�পা]র করা। 

● ভ¶ীকরণ: উপকরণসমূহেক সংGহ করা হয় এবং �ানীয় ও আ]জ4 ািতক মানদe অনুসাের 
ভìীকরণ Jি[য়ার মাধ'েম ব'ব�াপনা করা হয়। 

● জিমভরাট:  উপকরণসমূহেক সংGহ করা হয় এবং �ানীয় ও আ]জ4 ািতক মানদe অনুসাের 
জিমভরাট Jি[য়ার মাধ'েম ব'ব�াপনা করা হয়। 

● আপসাইক্ ল:  উপজাত tব'/িল, বজ4 ' উপকরণসমূহ, অদরকারী এবং/অথবা অবািîত 
পণ'সমূহেক উ�ত মােনর অথবা উ�ত পিরেবশগত মূেল'র নতI ন উপাদান বা পেণ' র�পা]র করার 
Jি[য়ােক আপসাইি§ং বেল। পুরেনা )পাষাক এবং কাপড়েক িরসাইক্ ল কের নতI ন )পাশাক J�ত 
করা, ব'বyত vা�েকর )বাতল )থেক কাপড় �তির করা, এবং বয়লার রjেমর কয়লার ছাইেক 
আপসাইক্ ল কের ইট �তির করা আপসাইি§েঙর িকছI  উদাহরণ। বজ4 'েক আপসাইি§ং করার জন' 
ি[য়াশীল সমাধান খI ঁজেত উপকরণ সরবরাহকারী, )[তা এবং বজ4 ' ব'ব�াপনা "কাদারেদর মেধ' 
এক. কারখানা সংেযাগ �তির করেত পাের 

● বাধ'তামূলক বজ4 ' উপকরণেক িবপদহীন বেজ4 'র Jবােহ অ]ভI 4Q করা উিচত নয়, )যেহতI  এইধরেনর 
বজ4 ' "সাধারণ ব'বসা" সং[া] পিরি�িত )থেক উäI ত নয়, )যমন:  

o )মিডক'াল বজ4 '  
o পিলে§ািরেনেটড বাইিফনাইল (িপিসিব) 
o সীসাযIQ রঙ 
o অ'াসেবqস 
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o �ানীয় Jিবধােন বাধ'তামলূক অন'ান' বজ4 ' 
o /রj�পূণ4 িনম4াণ এবং ভাঙার Jকে@র বজ4 ' (িস অ'া¥ িড বজ4 ') 
o Jাক~ িতক িবপয4'য় )যমন বন'া, ঝড়, সামুিtক ঝড় ইত'ািদর কারেণ �তির হওয়া বজ4 '। 

িবপদহীন বজK . পদােথKর পিরমােণর গণনা-সং8া] গৃহীত অনুমান: িকছI  )�েE, বজ4 ' পিরমােণর গণনার 
জন' অনুমান Jেয়াজন হয়। িহেসেবর জন' এক. ডকI েমেwড Jণালী Jেয়াজন যার অ]ভI 4Q হেলা: 

● গণনা এবং Jণালীসমূহ 
● )য তািরেখ আপিন আনুমািনক গণনা কেরিছেলন 
● গণনা এবং Jণালীসমূেহর হালনাগােদর হার 

উদাহরণঃ আপনার কারখানা বজ4 ' উৎপাদন কের যা িপেপেত ভmতn হেয় )গেল িসল্  কের )দয়া হয় এবং 
সা�ািহক িভিUেত িডজেপাজােলর জন' পা"েয় )দয়া হয়। Jেত'ক. িপেপ ওজন করা স¸ব নাও হেত পাের। 
সুতরাং, Jিতিনিধ�ানীয় কেয়ক. িপেপেক ওজন কের এবং তারপর )সই গড় ওজনেক Jিত স�ােহ বা মােস 
)ফেল )দয়া িপেপর )মাট সংখ'া িদেয় /ন কের এক. ভmতn িপেপর গড় ওজন িনধ4ারণ করা )যেত পাের, 
)যমনভােব িনেচ )দখােনা হেয়েছঃ 

● এক. িপেপর গড় ওজন = ২৫ )কিজ (িভ� িদন, মাস, উৎপাদেনর পিরি�িতর িভিUেত, ইত'ািদ।)  
● ১ মােস )ফেল )দয়া িপেপর সংখ'া = ৬৫ 
● এই উৎেসর জন' ১ মােস )মাট বজ4 ' = ১,৬২৫ )কিজ (২৫ )কিজ  x ৬৫ িপেপ) 

 

 
 
rকা: উপেরাQ পWিত. )যেকােনা Jকােরর বেজ4 'র জন' ব'বহার করা )যেত পাের ()যমন উৎপাদন সং[া] 
অথবা ঘেরায়া বজ4 ')। িহেসেবর Jণালী এবং গণনা ডকI েমেwড হওয়া উিচত এবং Jিত বেজ4 'র Jকােরর 
)�েE Jেযাজ' হওয়া উিচত।   
 
খাদ. বজK . অথবা !শ¸চ বেজK .র প6িতঃ 
)যেকােনা এক. বালিত বা ব'াগ মােস ৩ বার ওজন করেবন এবং বালিত বা ব'াগ িপছI  গড় ওজন গণনা 
করেবন। তারপের মােসর )শেষ বালিতর বা ব'ােগর সংখ'া অনুযায়ী সমG ওজন. একিEত করjন। দয়া 
কের !খয়াল করেবন  )য Jিত. বালিত বা ব'ােগর জন' বেজ4 'র আয়তন সাধারণ উৎপািদত বেজ4 'র 
পিরমােণর Jিতিনিধ�মূলক হওয়া উিচত। 
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rকা: যিদ )কােনা অনুমান )কৗশল ব'বহার করা হয়, )স.েক সHূণ4র�েপ নিথভI Q করেত হেব, 
সাম�স'পূণ4ভােব Jেয়াগ করেত হেব এবং তা Jাসি�ক উপাU )থেক Jা� যI িQস�ত অনুমােনর 
কারণসমূেহর উপর িনভ4 রশীল হেত হেব ()যমন, বেজ4 'র Jিতিনিধ�মূলক এক. নমুনার Jক~ ত ওজন)। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. কারখানার বজ4 ' সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ'ই কারখানার বজ4 ' 
অনুসরণ করার কায4[েমর সম� পিরেJি�ত/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যা )থেক Ej. হেত পাের যার 
অ]ভI 4Q হল: 

● Jাথিমক উপাU সংGেহর Jি[য়াসমূহ এবং উপােUর উৎস/েলা ()যমন, ওজেনর )রকড4 , 
ম'ািনেফq/ইনভেয়স/রিসদ, ইত'ািদ); 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়া এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]র, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

পুেরা পেয়n  
• আবশ'ক নিথপE:  

o কারখানায় উৎপািদত সম� িবপদহীন বজ4 ' পদােথ4র তািলকা িদন  
▪ উৎপাদনগত বজ4 ' 
▪ )মাড়কজাত বজ4 ' 
▪ ঘেরায়া বজ4 ' 

o সম� ধরেনর িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ এবং িডজেপাজােলর ধরন - উভয়ই অনুসরণ 
করার )রকড4  (যার অ]ভI 4Q হেলা িডজেপাজােলর গ]ব') ()যমন, বজ4 ' "কাদারেদর )থেক 
ইনভেয়স, )Pডশীট, ()যমন এে`ল) জেড়া করা ওজেনর )রকড4  তত�ণই "ক আেছ 
যত�ণ পয4ােলাচনার জন' পিরেপাষক Jমাণও পাওয়া যায়)। )রকেড4 র সােথ িরেপাট4  করা 
সম� JেKর সব উUর/িলেক অবশ'ই িমেল )যেত হেব। 

o সম� িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ অনুসরণ করা এবং পিরমাপ করার পWিত 
o )যখােন Jেযাজ' )সখােন িমটার [মাsেনর )রকড4 সমূহ ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী) 
o )যখােন Jেযাজ' অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা  
o কারখানার সম� িবপদহীন বেজ4 'র উৎস/িলেক সHূণ4ভােব অনুসরণ করা হয়। এর অথ4 

হেলা )য �র ১-এর )টিবেল তািলকাভI Q সম� উৎস/িল সHেক4  সম� কলােম সHূণ4 
উUর রেয়েছ যা স"ক। 
 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
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o সম� িবপদহীন বেজ4 'র Jধান উৎস/েলার িববরণ কত~ 4প� িদেত পারেবন এবং )স/েলােক 
কী করা হেয়েছ বলেত পারেবন ()কাথায় )ফলা হেয়েছ) 

o Jধান কম4চারীরা অবিহত আেছন )যঃ 
▪ িবপদহীন বজ4 'েক অনুসরণ করার জন' সি[য় Jি[য়া/েলা, যার অ]ভI 4Q হেলা 

বজ4 ' সংGেহর Jি[য়ােক অনুসরণ করা, পিরমাণ ব'ব�াপনা এবং িন¶াশেনর ধরন 
▪ বজ4 ' সং[া] উপাU অনুসরণ কায4[ম এবং উপােUর /ণগত মান কীভােব বজায় 

রাখা হয় 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 205 

 

যিদ আপিন িবপhনক বেজ4 'র সম� উৎস/েলােক সHূণ4ভােব অনুসরণ কের থােকন এবং িবপhনক 
বজ4 '/িলেক একজন লাইেস�Jা� এবং অনুেমািদত িবপhনক বজ4 ' "কাদােরর মাধ'েম িবনo করার 
ব'ব�া কের থােকন তাহেল আপিন পুেরা ন�র  পােবন। দয়া কের ©াম এবং িপেপ/েলার িরেপা.4ং সHেক4  
তেথ'র জন' িনেচর িনেদ4 শনা )দখIন। 

২। আপনার সাইট !কান িবপ£নক বজK . 7বাহ>িলেক উৎপাদন কের? !য>েলা 7েযাজ. তার 

সব>েলাই বাছO নঃ  
 
উৎপাদনগত বজ4 'ঃ 

● রাসায়িনক ©াম এবং কেwনার/েলা খািল করjন 
● িফï এবং িJ�ং )¼ম 
● বজ4 'পািন )শাধেনর কাদা (িবপhনক) 
● )শষ হেয় যাওয়া / অব'বyত / ব'বyত রাসায়িনক (বজ4 ' )তল, tাবক, িরঅ'া�'াw, ইত'ািদ...) 
● সংকI িচত গ'াস িসিলeার ()রি¼জােরwসমূহ, ইত'ািদ) 
● দূিষত ব� (দয়া কের িনmদnoভােব বলুন) 
● অন'ান' (দয়া কের উে³খ করjন)  
● ক"ন পেণ'র )ফিসিল.র জন' নতI ন পথিনেদ4 শনা: Jেবশ করান ()যমন, ধাতI র কাদা, বজ4 ' )তল 

এবং চmবn (ি[য়াকলাপ এবং উৎপাদনজিনত), কI ল'ােwর িডসেপাজাল, ইত'ািদ।) 

ঘেরায়া বজ4 'ঃ 
● ব'াটাির 
● ªুেরােসw লাইট বাল্ ব 
● কািলর কা�4জ 
● (রা�া )থেক )বরেনা) বজ4 ' )তল এবং িGজ 
● খািল কেwনার (ি§িনং, স'ািনটাইিজং, কীটনাশক, ইত'ািদ...) 
● �বদু'িতন বজ4 ' 
● কয়লা দহেনর অবিশoাংশ (উড়] ছাই এবং িনেচ পেড় থাকা ছাই/কয়লার /ঁেড়া) 
● বজ4 'পািন পিরেশাধনজাত কাদা (ঘরবািড়েত) 
● অন'ান' (দয়া কের উে³খ করjন)  

আপেলােডর জন' সুপািরশ: িবপhনক বেজ4 'র জন' ই�াহার এবং/অথবা িবপhনক বজ4 ' ব'ব�াপনার 
জন' Jেয়াজনীয় অনুমিতপেEর Jিতিলিপ 
 
আপিন িক আপনার িবপ£নক বজK . 7বাহ>িল �.াক কেরন? 
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যিদ আপিন আপনার িবপhনক বেজ4 'র উৎস/েলার মেধ' অ]ত এক.েক সHূণ4ভােব অনুসরণ কেরন, 
িক¢ এখনও সব/েলা উৎসেক অনুসরণ না কের থােকন তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
সকল িবপ£নক বেজ4 'র Jকার যা )ফিসিল.েত উৎপািদত হয় )স/েলা সHেক4  জানা এবং উৎপািদত 
Jেত'ক ধরেনর বেজ4 'র পিরমাণ এবং )স.র িনÔিUর পWিতেক অনুসরণ করাই হেলা উেcশ'। কীভােব 
বজ4 ' ব'ব�াপনা ¦াস করেবন, অন'িদেক ব'বহার করেবন অথবা উ�ত করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত 
িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার বেজ4 'র উৎসসমূহ সHেক4  জানেত হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এর িবপhনক Jক~ িতর কারেণ, সম� িবপhনক বজ4 'েক অবশ'ই অনুসরণ করেত হেব এবং �ানীয় আইন 
এবং Jিবধােনর সােথ সাম�স'পূণ4 হেত হেব। আপনার িবপhনক বজ4 'েক িচিiত করার জন', Jেত'ক. 
)দেশর িনজ� ন'াশনাল হ'াজাড4 াজ ওেয়q ইনেভwির এবং ন'াশনাল হ'াজাড4 াজ আইেড�িফেকশন 
q'া¥াড4  রেয়েছ। দয়া কের এই মানদe এবং তািলকা অনুসরণ করjন। 
 
rকা: উপাU অনুসরণ এবং িরেপাট4  করার নীিতসমূহ এবং িনেদ4 শনা যা িবপদহীন বজ4 ' সং[া] JK 1-এর 
কািরগরী িনেদ4 শনায় )দয়া আেছ )স/েলা িবপhনক বেজ4 'র অনুসরণ এবং িরেপা.4েঙও Jেযাজ' হওয়া 
উিচত। 
 
িবপhনক বজ4 ' পিরেবশ এবং জন�াে�'র জন' িবপদহীন বেজ4 'র তI লনায় অিধক �িতর কারণ, এবং )সই 
কারেণ Jেয়াজন কেঠারতর  ব'ব�াপনা Jি[য়া। কীভােব বজ4 ' ব'ব�াপনা ¦াস করেবন, অন'িদেক ব'বহার 
করেবন অথবা উ�ত করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার 
বেজ4 'র উৎসসমূহ সHেক4  জানেত হেব। আপনার উৎপািদত সব4ািধক বেজ4 'র উৎস/েলার উ�িতিবধান 
করােক Jাধান' )দয়া /রj�পূণ4। 
 
িবপhনক বজ4 ' সং[া] �ানীয় আইন এবং Jিবধােনর সােথ স�িত র�ার জন' Jেত'ক. বজ4 ' Jবােহর 
কীভােব িনÔিU হে´ এবং িনÔিU হওয়ার পWিত/েলােক উ�ত করার সুেযাগেক িচিiত করার িবষয়/েলা 
()যমন, ¦াস, িরসাইক্ ল এবং শিQ পুনরjWােরর ব'ব�া সহ ভìীকরণ) িনmদno কের জানােনা /রj�পূণ4। 
 
অনুেমািদত অিভেJত )ফিসিল.েত িবপhনক বজ4 ' যথাযথভােব নাড়াচাড়া করা হে´ এবং পিরেশািধত / 
িনÔিU করা হে´ তা িনয়িমতভােব খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. আপনার কারখানােক সুপািরশ করা হয়।  
 
)মিশন পির¶ােরর কােজ ব'বyত সূতী বা নাইলেনর টI কেরা দূিষত পদােথ4র এক. উদাহরণ। হাই©িলক )তল 
বা লুি®ক'াw )তল অথবা কািল বা রাসায়িনক �ারা কাপড়. দূিষত হেয়েছ এবং িবপhনক বজ4 ' িহেসেব 
)স. ){ণীভI Q হেত পাের। 
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rকা: িবপhনক ও িবপদহীন বেজ4 'র )�েE এক. )দেশর আইনানুগ ){ণীিবন'াস অন' )দেশর তI লনায় 
পৃথক হেত পাের যার ফেল )কান ধরেনর 'বজ4 '')ক িবপhনক বেল পিরভািষত করা হেব তার ){ণীিবভাজন 
পৃথক হেত পাের। বজ4 ' সং[া] আইিন বাধ'বাধকতা কারখানার অনুসরণ করা উিচত। যিদ আইনানুগ 
আবশ'কতা/েলােক পাওয়া না যায়, )সে�েE আেরা কেঠার িশ@-সং[া] মূলনীিত/েলােক অনুসরণ 
করjন। 
 
¹াম/িপেপ িবষেয় rকা: যিদ আপিন খািল ©াম )ফেল িদেয় থােকন, দয়া কের িকেলাGাম বা )ম�ক টেন 
সম� ©ােমর )মাট ওজন িলখIন। উদাহরণ �র�প, যিদ আপিন ২৫. খািল àেলর ©াম )ফেল থােকন যার 
Jেত'ক.র ওজন ২০ )কিজ, দয়া কের "খািল কেwনার" বাছI ন এবং ৫০০ িকেলাGাম (২৫. ©াম x ২০ )কিজ 
= ৫০০ )কিজ )মাট) িলখIন।  
 
যিদ আপিন ভmতn ©াম )ফেল )দন যার িভতের তরল বজ4 ' িছল, দয়া কের ©ােমর আয়তন (িকউিবক িফট, 
িকউিবক ইয়াড4 , গ'ালন, িমটার) অথবা সমG ওজন. ()কিজ অথবা )ম�ক টন) িলখIন। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. কারখানার বজ4 ' সং[া] উপাU যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক অবশ'ই কারখানার বজ4 ' 
অনুসরণ করার কায4[েমর সম� পিরেJি�ত/িলেক পয4ােলাচনা করেত হেব যা )থেক Ej. হেত পাের যার 
অ]ভI 4Q হল: 

● Jাথিমক উপাU সংGেহর Jি[য়াসমূহ এবং উপােUর উৎস/েলা ()যমন, ওজেনর )রকড4 , 
ম'ািনেফq/ইনভেয়স/রিসদ, ইত'ািদ); 

● উপাU জেড়া করার জন' ব'বyত Jি[য়া এবং উপাদান/িল ()যমন )Pডশীট গণনা, ইউিনট 
র�পা]র, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.া 
• আবশ.ক নিথপW:  

o কারখানায় উৎপািদত সম� িবপhনক বেজ4 'র তািলকা িদন  
▪ উৎপাদনগত বজ4 ' 
▪ )মাড়কজাত বজ4 ' ()যমন, রাসায়িনক ©াম এবং কেwনার) 
▪ ঘেরায়া বজ4 ' 

o সম� ধরেনর িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ এবং িডজেপাজােলর ধরন - উভয়ই অনুসরণ 
করার )রকড4  (যার অ]ভI 4Q হেলা িডজেপাজােলর গ]ব') ()যমন, বজ4 ' "কাদারেদর )থেক 
ইনভেয়স, ওজেনর )রকড4  যা এক. )Pডশীেট Jণয়ন করা হেয়েছ ()যমন এে`ল) 
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তত�ণই "ক আেছ যত�ণ পয4ােলাচনার জন' পিরেপাষক Jমাণও পাওয়া যায়)। )রকেড4 র 
সােথ িরেপাট4  করা সম� JেKর সব উUর/িলেক অবশ'ই িমেল )যেত হেব। 

o সম� িবপhনক বেজ4 'র পিরমাণ এবং পিরমাপ করার পWিত অনুসরণ করা। 
o িবপhনক বজ4 ' ব'ব�াপনা করার পারিমট (যিদ Jেযাজ' হয়) 
o )যখােন Jেযাজ', [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 
o )যখােন Jেযাজ' অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা  
o কারখানার সম� িবপhনক বেজ4 'র উৎস/িলেক সHূণ4ভােব অনুসরণ করা হয়। এর অথ4 

হেলা )য �র ১-এর )টিবেল তািলকাভI Q সম� উৎস/িল সHেক4  সম� কলােম সHূণ4 
উUর রেয়েছ যা স"ক। 
 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o সম� িবপhনক বেজ4 'র Jধান উৎস/েলার িববরণ কত~ 4প� িদেত পারেবন এবং 

)স/েলােক কী করা হেয়েছ বলেত পারেবন ()কাথায় )ফলা হেয়েছ)। 
o Jধান কম4চারীরা অবিহত আেছন )যঃ  

▪ িবপhনক বজ4 '/েলােক অনুসরণ করার জন' সি[য় Jি[য়া/েলা যার অ]ভI 4Q 
হেলা বজ4 ' সংGেহর Jি[য়া, পিরমাণ ব'ব�াপনা এবং িনÔিUর Jকার। 

▪ বজ4 ' সং[া] উপাU অনুসরণ কায4[ম. এবং উপােUর /ণগত মান কীভােব 
বজায় রাখা হয়। 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o িবপhনক বজ4 ' উৎপাদেনর উৎস 
o বেজ4 'র পিরমাণ ব'ব�াপনার যTপািত 
o )ফেল )দয়া বজ4 ' সংGেহর জায়গা 
o বজ4 ' )ফলার জন' বজ4 ' ব'ব�াপনা "কাদারেদর সাইট 

৩। আপনার কারখানা িক সম~ বজK . 7বাহ !থেক িবপদহীন এবং িবপ£নক বজK . পৃথকীকরণ 

কের, এবং তােদর পৃথকভােব সUয় কের? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: পৃথকীকরণ সH� হওয়া সংর�ণাগােরর ছিব/েলা 

  
যিদ আপিন যথাযথ ব'ব�াপনার জন' িবপhনক এবং িবপদহীন-বজ4 ' পৃথকীকরণ কের থােকন তাহেল 
উgের হঁ.া বলেবন। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
যথাযথ ব'ব�াপনার জন' িবপhনক এবং িবপদহীন-বজ4 ' আপনার কারখানােক িদেয় পৃথকীকরণ করােনাই 
উেcশ'। 
 
এই JK. জরjির কারণ আপনার কারখানার িবপhনক এবং িবপদহীন-বজ4 ' আলাদাভােব ব'ব�াপনা করা 
এবং )ফলার ব'ব�া করা দরকার। িবপhনক এবং িবপদহীন-বজ4 ' পৃথকীকরণ বজ4 ' Jবাহ/িলর মেধ' 
অযািচত Jিতি[য়া Jিতেরাধ করেত পাের, পিরেবশ ও মানুেষর জন' দূষণ এবং �িত ¦াস করেত পাের, 
মূল'¦ােসর )�েE সহায়তা করেত পাের (বজ4 ' িম{ণ িবপhনক িহেসেব িচিiত বেজ4 'র পিরমাণ ব~ িW করেত 
পাের যা )ফেল )দয়ার ব'য়ভার )বিশ), এবং অবািîতভােব মানুষেদর এ/েলার স�খুীন হওয়া Jিতেরাধ 
করেত পাের (সূEঃ িজএসিসিপ)। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 ' উৎপাদন, সংGহ এবং পৃথকীকরণ, স�য়, পিরবহন, পিরেশাধন এবং িবনoকরণ সHেক4  আইিন 
বাধ'বাধকতা/েলা )মেন চলার িবষয়. িনিXত করাটা Jথম পদে�প। িবপhনক এবং িবপদহীন বেজ4 'র 
ব'ব�াপনার জন' Jি[য়া থাকা উিচত (যার অ]ভI 4Q হেলা সংGহ এবং পৃথকীকরণ, স�য় এবং পিরবহন)। 
িবপদহীন বজ4 ' নাড়াচাড়া করা এবং পৃথকীকরেণর জন' কারখানার যেথo পিরমােণ সি[য় িনেদ4 শনা অথবা 
Jামাণ' পিরচালনামূলক Jি[য়া এবং সংেকত Jদান করা উিচত। এ. Jিশ�ণ, সেচতনতা অিভযান, 
)পাqার, কােজর িনেদ4 শনা, )কান বজ4 ' )কাথায় রাখেত হেব )সই সং[া] সংেকত, ইত'ািদ হেত পাের। বজ4 ' 
নাড়াচাড়া করার সময় কম4চারীেদর ব'িQগত সুর�া যTপািত (পােস4ানাল )Jােটক.ভ ইকI 'ইপেমw, িপিপই) 
Jদান করা উিচত। িনেদ4 শনা )দয়া উিচত যােদরঃ 

● িবপদহীন বেজ4 'র নাড়াচাড়া এবং পৃথকীকরেণর জন' দায়বW ব'িQবগ4 
● িবপদহীন বজ4 ' উৎপাদন�ম )য )কােনা ব'িQেক যােক )স/েলা সংGহ করেত হয় এবং স"ক ময়লা 

)ফলার �ােন রাখার জন' পৃথকীকরণও করেত হয় ()যমন, ক'া�ন, )Jাডাকশন )ªার, ডম4, 
ইত'ািদর সব কম4চারীরা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o উৎপািদত বজ4 ' সংGহ, বজ4 ' Jবাহ পৃথকীকরণ (িবপhনক এবং িবপদহীন বজ4 '), 

িবপhনক এবং িবপদহীন বজ4 ' স�য় এবং পিরবহন সং[া] িবষয়/েলার )�েE কােজর 
িনেদ4 শনা অথবা পিরচালনা Jি[য়ার কাগজপE (ডকI েমেwশন)। 

o বজ4 ' ব'ব�াপনা এবং নাড়াচাড়া করার Jিশ�েণর জন' Jিশ�ণ উপকরণ এবং )রকড4  
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
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o Jধান কম4চারীেদর আেলাচনাঃ  
▪ Jধান কম4চারীেদর বজ4 ' সংGহ, পৃথকীকরণ এবং স�য় করার জন' Jিশ�ণ )দয়া 

হেয়েছ 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o কারখানার চারপােশ সংGেহর অ�ল িহেসেব পৃথকীক~ ত বজ4 ' অ�েলর অব�ান এবং 

িবপhনক এবং িবপদহীন বজ4 ' উভয়েক শারীিরকভােব পৃথকীকরণ করার জন' সংGহ 
অ�ল/েলােত }o িনেদ4 শনা এবং সংেকত 

o বজ4 ' পৃথকীকরেণর জন' কারখানােত এক. JিতÑত Jি[য়ােক সহায়তা Jদান, )যমন, 
ওয়ক4 শপ/েলােত সHmকnত Jামাণ' Jি[য়া/েলা )পাq করা। 

o বজ4 ' )ফলার জন' সংGহ অ�ল - )স/েলােক িক িবষয়ব�র �ারা আেরািপত িবপেদর জন' 
Jেয়াজনীয় র�েপ }oভােব পথৃক করা, িচিiত করা, এবং িনয়িTত? 

৪। আপনার কারখানােত িক ভােলাভােব িচি§ত, মেনানীত িবপ£নক বজK . সUেয়র Gান এবং 

পাW রেয়েছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: পৃথকীকরণ সH� হওয়া সংর�ণাগােরর ছিব/েলা 

  

িবপbনক বজB 2 সcয় dােনর আবশ2কতাসমূহঃ 

● িবপbনক বেজB 2র সcয় এলাকােত বায়1 চলাচেলর ব2বdা থােক, Cকেনা এবং আবহাওয়া ও 

আeেনর ঝ1 ঁ িক !থেক সুরিhত রাখা হয়। 

● িবপbনক বেজB 2র সcয় এলাকা অননুেমািদত কমBচারীেদর !থেক সুরিhত (তালা লাগােনা 
থােক)। 

● এই অcলeিলেত খাওয়া, ধiমপান এবং মদ2পান করার অনুমিত !নই। 

● িবপbনক বেজB 2র সcয় এলাকা jkভােব িচিlত থােক। 
● !যখােন তরল বজB 2 সcয় করা হয়, !মেঝ সুদৃঢ় এবং িছoিবহীন, কে/নারeেলার ঢাকনা আেছ, 

তরল উপেচ বেয় !যেত পাের পািনর এমন !কােনা নদB মা !নই, এবং উপেচ পড়া তরেলর !কােনা 
Nমাণ !নই। 

● দাহ2 পদাথB তাপ অথবা দহেনর উৎেসর !থেক দূের রাখা হয়, যার মেধ2 অSভ1B r হেলা sাউিtং 

এবং িবেuারণ-িবেরাধী আেলা। 

● !বমানান বজB 2 পৃথকীকরণ করা আবশ2ক। 

● Nেয়াজনীয় ব2িrগত সুরhামূলক সরvাম (PPE) সহ উপেচ পড়া সামলােনার Nিতি\য়ার জন2 
সরvামeিল অ2ােZসেযাগ2 জরDির !চাখ !ধায়ার (আইওয়াশ) এবং/অথবা শাওয়ার !wশন সহ 

সcয়dােনর কাছাকািছ অবিdত থাকেত হেব। 
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● এই অcেল থাকাকালীন কমীx েদর অবশ2ই উপয1r ব2িrগত সুরhামূলক সরvাম (PPE) ব2বহার 

করেত হেব। 

িবপbনক বজB 2 সcয় পােJর Nেয়াজনীয়তাeিলঃ 

● সcেয়র জন2 পাJeেলা ভােলা অবdায় রেয়েছ, তােদর িবষয়বzর জন2 যথাযথ, ব{ এবং 

jkভােব িবষয়বzর নাম সহ !লেবল লাগােনা রেয়েছ। 

● পাJeিলেত অবশ2ই ঢাকনা থাকেত হেব 
● পাJeিল পেড় যাওয়া !রাধ করেত অবশ2ই ভালভােব ব{ করেত হেব এবং সুরিhতভােব w2াক 

করেত হেব 
● পাJeিলর মেধ2 অবশ2ই পযBা| আইল !jস বজায় রাখেত হেব 

 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানার সম� এলাকায় িবপhনক বেজ4 'র কেwনার/েলার যথাযথ স�য় সুিনিXত করাই 
উেcশ'। 
 
িবপhনক বজ4 ' পিরেবশ এবং জন�াে�'র জন' িবপদহীন বেজ4 'র তI লনায় অিধক �িতর কারণ, এবং )সই 
কারেণ Jেয়াজন কেঠারতর ব'ব�াপনা Jি[য়া। কম4চারী এবং পিরেবেশর জন' ঝI ঁ িক না রাখার জন' 
িবপhনক বজ4 ' এবং িনরাপদ সংর�ণ এলাকা এবং কেwনার পৃথকীকরণ করা /রj�পূণ4। 
  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িবপhনক বেজ4 'র স�েয়র জন' কারখানার এক. একিনZ অব�ান থাকা উিচত। স�েয়র এলাকায় 
িন�িলিখত �বিশo'/েলা থাকা উিচতঃ 

● অব�ান )লােকেদর )থেক, আ/েনর উৎস )থেক এবং উ» মাEার ¡'ািফক )ªা-এর জায়গা/েলা 
)থেক দূের থাকা উিচত। 

● �িয়ÚI , দাহ' এবং িবেíারক/েলােক Vকেনা, ঠা¥া জায়গায়, Jত'�ভােব সূেয4র আেলা পেড় না 
এমন জায়গায় এবং বােÔর পাইপ, বয়লার অথবা তােপর অন'ান' উৎস )থেক দূের রাখা। স�েয়র 
তাপমাEার জন' রাসায়িনক J�তকত4 া অথবা সরবরাহকারীর সুপািরশ অনুসরণ করা। 

● বেজ4 'র মেধ' িদেয় ব~  র পািন চI ঁ ইেয় পড়া এবং মা.েত ও মা.র িনেচর পািনেত )কােনা িছেtর 
মাধ'েম িকছI  ঢI েক যাওয়া Jিতেরাধ করার জন' যথাযথ ছাদ এবং )মেঝর ব'ব�া থাকা। 

● উপেচ পড়ার জন' ব'ব�া থাকা এবং কম4চারীরা িছেtর )�েE তা ব'বহার করার জন' Jিশ�ণ-
Jা�। 

● এলাকােত আ/ন )নভােনার যTপািত থাকা যিদ )সখােন অি`ডাইজার, িবেíারক, দাহ' অথবা 
চাপ-যIQ গ'াস-সH� বজ4 ' সি�ত হেয় থােক। 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 212 

● যেথo বায়I  চলাচল। ভােলা নকশা-সH� এবং ভােলা র�ণােব�ণ-সH� বায়I-চলাচল ব'ব�া 
কােজর জায়গা )থেক �িয়ÚI , দাহ' এবং দূিষত বাÔ, )ধঁায়া, কI য়াশা অথবা বায়Iবািহত ধI েলাকণা 
সিরেয় )ফেল এবং তােদর িবপদ কমায়। Gহণেযাগ' বায়I-চলাচেলর জন' িকছI  িকছI  �ােন ঢাকা এবং 
নালা-সH� ব'ব�া থাকা উিচত। অন' জায়গা/েলােত এক., ভােলা-ভােব বসােনা এ`হq 
ফ'ােনর দরকার হেত পাের। �িয়ÚI  ধাতI র জন' বায়Iচলাচল ব'ব�ায় �য়-)রাধী িনম4াণ ব'বহার করা 
উিচত। বায়I দূষণ কের না এমন কম পিরমােণর �িয়ÚI  ধাতI  িনেয় কাজ করার সময় )কােনা িবেশষ 
বায়Iচলাচল ব'ব�ার দরকার )নই। 

● সব4�ণ তালাবW এবং িনরাপদ রাখা। )কবলমাE অনুেমািদত ব'িQেদরই Jেবেশর অিধকার 
রেয়েছ। 

● Jেবশপেথ যথাযথ সতক4 তামূলক িচi Jদান করা। 
● ব'িQগত সুর�া যT (পােস4ানাল )Jােটক.ভ ইকI 'েয়পেমw, িপিপই)-এর তািলকা )দখান )যটা 

এখােন Jেবেশর জন' জরjির। 
● Jেবেশর জন' জরjির িপিপই Jদান করjন। 
● সরলীক~ ত )সফ. ডাটা িশট. Jদশ4ন করjন। 
● রাসায়িনক সাম�স' ম'া�` অনুযায়ী পৃথকীকরণ করjন। 
● ভI লভােব পৃথকীকরেণর ফেল অসম�স বেজ4 'র িভতের Jিতি[য়ার কারেণ আ/ন, িবেíারক �তির 

হওয়া অথবা দূিষত গ'াস িনঃসরণ হেত পাের। 
● িবপhনক বজ4 ' কেwনাের থােক )য/েলা তােদর সামGীর সােথ সুসম�স, )যমন )ফেল )দয়া 

রাসায়িনক। )বেছ )নয়া উপকরণসমূহ )যমন �ল, অ'ালুিমিনয়াম, ফাইবার, vা�ক, ইত'ািদ... )য 
পণ'েক ধারণ করেব তার সােথ সি�িলত হওয়া জরjির। িনিXত করjন )যন বজ4 ' এবং তার 
আধােরর মেধ' Jিতি[য়ার সৃ  না হয়। িকছI  বজ4 ' উ» মাEায় �িয়ÚI , যা )কােনা ধাতব কেwনােরর 
সােথ Jিতি[য়া ঘটােত পাের, যার ফেল কেwনার. স¸াব'র�েপ ব'থ4 হেত পাের। vা�ক অথবা 
vা�ক িদেয় )ঘরা কেwনার �িয়ÚI  বেজ4 'র জন' ভােলা সমাধান। �ল কেwনার �িয়ÚI  নয় এমন 
এবং দাহ' তরেলর জন' ভােলা পছ¯। 

● ব'বহার না হওয়ার সময় বেজ4 'র কেwনার ব± থাকা উিচত অথবা িনরাপদ রাখা উিচত; উপর )থেক 
)খালা যায় )য/েলা )স/েলােক ভােলাভােব ব± রাখা উিচত। 

● সম� কেwনার এবং আধার/েলােত তােদর উপাদান এবং িবপhনক �বিশo' সহ }oভােব )লখা 
থাকা উিচত। 

● বেজ4 'র কেwনার/েলা ভােলা অব�ায় আেছ। 
● এলাকা. ই²দুর এবং )পাকামাকেড় বংশব~ িWর �ান হেয় ওঠা )থেক Jিতেরাধ করেত সুZI  পির´�তা 

বজায় রাখেত হেব। 
● ঝI ঁ িক অনুযায়ী অন-সাইট বজ4 ' স�েয়র িনয়িমত পিরদশ4ন করা উিচত এবং উপেরাQ 

বাধ'বাধকতার সােথ সব4 সমেয়ই স�িতপূণ4 থাকা উিচত। 
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● স�য় )�েE সম� বেজ4 'র অব�া Jিত. িবপhনক বেজ4 'র নাম, উৎস, পিরমাণ, �বিশo', বেজ4 'র 
কেwনােরর ধরন, বজ4 ' রাখার তািরখ, স�েয়র অব�ান, বজ4 ' িনKমেণর তািরখ, এবং বজ4 ' Gহণ 
করার দািয়�Jা� দ�র সহ সবিকছI  )রকড4  করা উিচত।  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ  
o িবপhনক বেজ4 'র স�য় সুিনিXত করার Jি[য়া এবং স�য় )�েEর )রকেড4 র অব�া সব 

সময় উপেরাQ JযI িQগত িনেদ4 শনার সােথ সাম�স'পূণ4 রাখা হয়। 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o কত~ 4প� িবপhনক বেজ4 'র িবপদ এবং দূষণ Jিতেরাধ করার /রj� )বােঝন 
o িবপhনক বজ4 ' স�য় )�েE দূষণ Jিতেরােধর জন' Jধান কম4চারীেদর Jিশ�ণ )দয়া হয় 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  

o এক. সুিনmদno জায়গায় বজ4 'েক স�য় করা হে´ এবং উপেরাQ সব/েলা বাধ'বাধকতা 
পূণ4 করা হে´। (7যO িNগত িনেদK শনা) )দখIন 

  
 

৫। আপনার !ফিসিল&েত িক সুিচি§ত, মেনানীত িবপদহীন বজK . সUেয়র Gান এবং আধার 

রেয়েছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: পৃথকীকরণ সH� হওয়া সংর�ণাগােরর ছিব/েলা 

  

িবপদহীন বজK . সUয় Gােনর 7েয়াজনীয়তা>িল 
 

• িবপদহীন বজK . সUেয়র Gান&েত বায়Oচলাচল কের, !স& ºকেনা থােক এবং আবহাওয়া 
এবং আ>েনর ঝO ঁ িক !থেক সুরিMত, এবং অবশ.ই অেভদ. পৃ»তল>িলেত সUয় করেত 
হেব 

• িবপদহীন বেজK .র সUয় এলাকা&  ¼Rভােব িচি§ত থােক। 
• দাহ. পদাথK তাপ অথবা দহেনর উৎেসর !থেক দূের রাখা হয়, যার মেধ. অ]ভOK N হেলা 

qাউি�ং এবং িবে½ারণ-িবেরাধী আেলা। 
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• এই অUেল থাকাকালীন কমী@ েদর অবশ.ই উপযON ব.িNগত সুরMামূলক সর_াম (PPE) 
ব.বহার করেত হেব। 

িবপদহীন বজK . সUয় পােWর আবশ.কতাসমূহঃ 
 

• সUেয়র জন. পাW>েলা ভােলা অবGায় রেয়েছ, তােদর িবষয়ব�র জন. যথাযথ, ব« এবং 
¼Rভােব িবষয়ব�র নাম সহ !লেবল লাগােনা রেয়েছ। 

• পাW>িল পেড় যাওয়া !রাধ করেত অবশ.ই ভালভােব ব« করেত হেব এবং সুরিMতভােব 
l.াক করেত হেব। 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানার সম� এলাকায় িবপদহীন বেজ4 'র কেwনার/েলার যথাযথ স�য় সুিনিXত করাই 
উেcশ'। 
 
িবপদহীন বজ4 ' )থেকও দূষেণর ঝI ঁ িক থাকেত পাের ()যমন, দূষণ, বাতােসর �ারা বজ4 ' উেড় যাওয়া, খােদ'র 
বজ4 ') এবং কম4চারীেদর জন' ঝI ঁ িকপূণ4 ()যমন, আ/ন, ধারােলা ব�)। 
 
অেনক পিরমাণ বজ4 ' দীঘ4 সময় ধের )রেখ )দয়া উিচত নয় )যেহতI  তার মেধ' )পাকা হেত পাের (িবেশষ কের 
খােদ'র বজ4 ' বা ধাতI র উপর Jেলপ বা অন' )কােনা ধরেনর উপকরণ )য.েত িবপhনক পদাথ4 রেয়েছ)। 
)যেকােনা জায়গা )যখােন বজ4 ' কম সমেয়র জন' হেলও )কDীভf ত এবং সি�ত রেয়েছ )স. মা. এবং মা.র 
িনেচ সি�ত পািনর )�েE স¸াব' দূষেণর উৎস হেয় উঠেত পাের। 
  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িনKা] বজ4 ' সংGেহর জন' "কাদােরর জন' অেপ�মাণ থাকাকালীন বাছাই করা বজ4 ' ধারণ করার জন' 
এক. স�য় )�E থাকা উিচত। এক. িবপদহীন বজ4 ' স�য় )�েEর সাধারণ বাধ'বাধকতার অ]ভI 4Q 
হওয়া উিচতঃ 

● অবGান: মানুষজন, আ/েনর উৎেসর )থেক দূের। 
● যথাযথ ছাদ এবং !মেঝ এবং !দয়াল: বেজ4 'র মেধ' িদেয় ব~  র পািন চI ঁ ইেয় পড়া এবং মা. ও 

ভf গভ4 '� পািনর মেধ' দূিষত তরল সৃ  হওয়া Jিতেরাধ করjন। )মেঝ/েলােক অJেবশ' (এর অথ4 
হেলা )য )মেঝ ঢাকার জন' ব'বyত উপাদান. )কােনা তরলেক তার মেধ' িদেয় ঢI কেত /  Jবািহত 
হেত )দেব না) উপাদান িদেয় সুরি�ত রাখেত হেব যােত বজ4 'জাত তরল অথবা িবপদহীন পদােথ4র 
উপরকার Jেলপ যােত মা.েত Jেবশ কের দূষণ �তির করেত (িJ�ং সামGী, ছিব, ইত'ািদ...) এবং 
ছড়ােত না পাের 

● পির�yতা: এলাকা. ই²দুর এবং )পাকামাকেড় ভmতn হেয় যাওয়া Jিতহত করার জন' সুZI  
পির´�তা বজায় রাখেত হেব। 
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● আ>ন িনবKাপক সর_াম যিদ �ান.েত দাহ' বজ4 ' সি�ত থােক ()যমন, কাগজ, কাড4 েবাড4 , 
ইত'ািদ...) 

● স�য় এলাকার Jেবশপথ এবং )ভতেরও যথাযথ সতকK তামূলক িচ§ িদন )যমন "ধfমপান িনেষধ" 
িচi, "খাদ' িনেষধ", িরসাইক্ ল করার জন' িবিভ� ধরেনর পদাথ4 )কাথায় স�য় করা উিচত 
)সইসকল নাম এবং অব�ােন। সম� সংেকত/েলা দৃশ'মান অব�ােন এবং এমন ভাষা(/েলা))ত 
থাকেত হেব যােত তা বজ4 ' নাড়াচাড়াকারী কম4চারীরা বIঝেত পােরন। 

● িপিপই তািলকা )য. )কােনা ঝI ঁ িকর )�েE (ধারােলা বেজ4 'র জন' দ�ানা, ধI েলাময় বেজ4 'র জন' 
মুেখাশ...) এই এলাকােত Jেবশ করার জন' Jেয়াজন )স.েক Jদশ4ন করjন এবং সরবরাহ করjন। 

● এলাকার বজ4 ' স�েয় �ােনর িনয়িমত পিরদশ4েনর দািয়� িনেত হেব বজ4 ' িবভােগর ইি�িনয়ারেক 
ঝI ঁ িকর সােথ সমানুপািতক ভােব এবং পয4েব�েণর )রকড4 ও রাখা দরকার। 

● স�য় )�েE সম� বেজ4 'র অব�া Jিত. িবপদহীন বেজ4 'র নাম, উৎস, পিরমাণ, �বিশo', বেজ4 'র 
কেwনােরর ধরন, বজ4 ' রাখার তািরখ, স�েয়র অব�ান, বজ4 ' িনKমেণর তািরখ, এবং বজ4 ' Gহণ 
করার দািয়�Jা� দ�র সহ সবিকছI  )রকড4  করা উিচত। 

িলেচট হেলা )সই তরল ()যমন, ব~  ) যা বজ4 ' )থেক িনগ4ত হয় ()যমন, খাদ'জাত বেজ4 'র মেধ'কার তরল) 
যখন পািন )কােনা বেজ4 'র মেধ' িদেয় Jবািহত হেয় আেস। বেজ4 'র বয়স এবং ধরেনর িভিUেত এ.েত ব'াপক 
পাথ4ক' থােক। এেত সাধারণত িমি{ত এবং অিমি{ত উভয় ধরেনর উপকরণই থােক। 
  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o সি�ত িবপদহীন বজ4 ' যােত দূষণ ছড়ােনার অব�ায় না )পÉ ²ছয়, )সটা সুিনিXত করার 

Jি[য়া। 
o আপনার স�য় এলাকােত িবপদহীন বেজ4 'র অব�ার )রকড4 । 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o কত~ 4প� িবপদহীন বেজ4 'র িবপদ এবং দূষণ ছড়ােনা Jিতেরাধ করার /রj� )বােঝন 
o িবপদহীন বজ4 ' স�য় )�েE সং[মণ ছিড়েয় যাওয়া Jিতেরােধর জন' Jধান কম4চারীেদর 

Jিশ�ণ )দয়া হয় 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o এক. সুিনmদno জায়গায় বজ4 'েক স�য় করা হে´ এবং উপেরাQ সব/েলা বাধ'বাধকতা 
পূণ4 করা হে´। (7যO িNগত িনেদK শনা) )দখIন 
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৬। আপনার !ফিসিল& িক উ¾ুNভােব !পাড়ােনা, উ¾ুNভােব ডাJ করা, মা&েত পুেত !দওয়া 
এবং !lােরজ ট.া{ িলক করার মেতা সম~ দািয়²sানহীন বজK . িন�িgর কমK িনিষ6 কের? 

7কােশ. !পাড়ােনা িনিষ6 

● যিদ Jকােশ' )পাড়ােনা িনিষW না হয়, তাহেল দয়া কের িববরণ সহ জানান )য )কান JযI িQ 
ব'বহার কের এবং কীভােব আপিন বায়I  িনগ4মন িনয়Tণ কেরন 

Jকােশ' জমা কের রাখা িনিষW 

● যিদ Jকােশ' জমা কের রাখা িনিষW না হয়, তাহেল দয়া কের িববরণ সহ জানান )য )কান 
JযI িQ ব'বহার কের এবং কীভােব আপিন দূষণ িনয়Tণ কেরন 

 
বজ4 ' পুঁেত )দয়া এবং )qােরজ ট'ােs িছt হওয়া িনিষW 

● যিদ বজ4 ' পুঁেত )দয়া এবং )qােরজ ট'ােs িছt হওয়া িনিষW না হয়, দয়া কের জানান )য আপিন 
িকভােব আপনার চ�ের বেজ4 'র িনÔিU কেরেছন 

 

  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
বজ4 ' িনÔিUজিনত দািয়�zানহীন কায4কলাপ যার অ]ভI 4Q হেলা সাইেট উØুQ জায়গায় )পাড়ােনা, 
জিমভরাট, মা.েত বজ4 ' পুঁেত )দয়া এবং িছtযIQ )qােরজ ট'াs মা. এবং ভf গভ4 � পািনেত দূষণ ছিড়েয় 
িদেত পাের, )ধঁায়া িনগ4মন এবং গ'াস উৎপ� হওয়ার কারেণ বায়I  দূষণ, এবং �া�' সং[া] িবপদ 
(িজএসিসিপ) )ডেক আনেত পাের। উেcশ' হেলা আপনােক চািলত করা যােত সম� ধরেনর দািয়�zানহীন 
বজ4 ' িনKমণ সং[া] কাজকেম4র সমাি� ঘটােনা যায়। 
  

এই 7t& কীভােব এক& কারখানােক উyয়নেক চািলত করেত সহায়তা করেত পাের? 
বজ4 'েক )যেকানও র�েপ অননুেমািদত ভােব )পাড়ােনা অথবা )ফেল )দয়া এবং বজ4 ' পুঁেত )দয়া ও িছtযIQ 
)qােরজ ট'াs আপনার কারখানার চ�ের থাকা Jাসি�ক পিরেবশগত ঝI ঁ িক িহেসেবই িনিষW হওয়া উিচত, 
)যমন বায়I  িনগ4মন, বজ4 'পািন িনKমণ িনয়িTত, সংগৃহীত এবং পিরেশািধত হেব না। সম� বজ4 ' গ'াস 
িচমিন, q'াক, অথবা )ভেwর মাধ'েম িনগ4মন হওয়া উিচত যােত িনগ4মন িনয়িTত হেত পাের এবং )কােনা 
)কােনা )�েE দূষণেক সীিমত রাখার জন' িফËার Jেয়াগ করা )যেত পাের। 
  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বায়I  িনগ4মন িনয়Tেণর যTপািত ছাড়া এবং আপনার পিরেবশগত আইিন সং�ার িবেশষ অনুেমাদন ছাড়া 
কারখানার এলাকার মেধ' ()ভতের বা বাইের) বজ4 ' )পাড়ােনা বা জমা করা িনিষW হওয়া উিচত। যিদ আপিন 
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কারখানার এলাকােত )পাড়ােনার কাজ কেরন, দয়া কের JযI িQ., অনুেমাদেনর Jি[য়া, এবং কীভােব 
আপিন বায়I  িনগ4মন িনয়Tণ কেরন তা ম]ব' িবভােগ ব'াখ'া করেবন। বজ4 ' �ারা )য )কােনা অিনয়িTত 
জিমভরাট ()যমন, যথাযথ লাইেস�/পারিমট ছাড়া জিমভরাট) িনিষW হওয়া উিচত। আপনার সম� 
িবপhনক বজ4 ' একজন লাইেস�ধারী এবং অনুেমািদত হ'া¥্ লারেক (সা.4িফেকশন রেয়েছ এমন একজন 
আইিন "কাদার) )দয়া উিচত এবং ক"ন বেজ4 'র ব'ব�াপনা হওয়া উিচত একজন )যাগ' ত~ তীয়-প�ীয় 
)ভ¥েরর মাধ'েম িযিন সম� ধরেনর �া�'গত এবং পিরেবশগত Jভাব কমােনার এবং িনয়Tণ করার 
মাধ'েম বজ4 ' )শাধন করেবন। চf ড়া] িডসেপাজাল এবং পিরেশাধন কারখানার কম4চারীেদর �ারা 
কারখানােত হওয়া উিচত না (কারখানা চ�ের)। 
  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া  

• আবশ.ক নিথপW:  
o বজ4 ' িনKমণ-জিনত দািয়�zানহীন কায4কলাপ িনিষWকরেণ নীিতসমূহ 
o বজ4 ' কীভােব নাড়াচাড়া করা হেব এবং )ফলা হেব )স িবষেয় নীিতসমূহ 
o বজ4 ' ব'ব�াপনা "কাদােরর সােথ চI িQ 

• সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o )যেকােনা দািয়�zানহীন বজ4 ' িনÔিUমূলক পদে�েপর িবষেয় পিরচালকবগ4 এবং 

Jধান কমী� েদর অবিহত করা হয় 
• পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o কারখানােত অিনয়িTতভােব পুঁেত )দয়া, )পাড়ােনা অথবা অিনয়িTত জিমভরাট 
কম4কাe 

o বেজ4 'র )qােরজ ট'ােs িছt থাকা 
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৭।  আপনার কারখানা িক সম~ কমKচারীেদর 7িশMণ !দয় যােদর কােজ িবপ£নক বজK . 
নাড়াচাড়ার িবষয়& অ]ভOK N রেয়েছ (!যমন রMণােবMণ এবং দািয়²-7া� িবষয়>েলা)? 
 
যিদ তা হয়, আপনার 7িশMেণ অ]ভOK N সম~ িবষয়>েলা !বেছ িননঃ 

● যথাযথভােব নাড়াচাড়া 
● স�য় এবং )ফেল )দয়ার JযI িQ এবং Jি[য়া 
● বজ4 ' কমােনার জন' িনmদno পিরচালনাগত Jি[য়া 
● ব'িQগত সুর�ামূলক যTপািতর ব'বহার 
● অন'ান', দয়া কের উে³খ করjন 

কত জন কমKচারীেক 7িশMণ !দয়া হেয়িছল? 
 
আপিন আপনার কমী@ েদর কত ঘন ঘন 7িশMণ 7দান কেরন? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: Jিশি�ত ব'িQগণ, Jিশ�ণ উপকরেণর তািলকা (ক'ােলeার সহ), 

শংসাপEসমূহ 

 
  
আপনােক পুেরা পেয়n পুরTার )দয়া হেব যিদ সব িবষয়/েলা আপনার Jিশ�েণ অ]ভI 4Q হেয় থােক। 
 
যিদ কেয়ক., িক¢ সব িবষয়/েলা, অ]ভI 4Q না হেয় থােক আপনােক  আংিশক পেয়n  )দয়া হেব 
 
 এই 7েtর উেwশ. িক? 
যথাযথ বজ4 ' নাড়াচাড়া করা সং[া] Jি[য়া িবষেয় সম� Jেয়াজনীয় কম4চারীেদরেক আপনার িশি�ত 
করাই উেcশ'। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানােক িন�িলিখত জরjির উপাদান/েলা Jিশ�েণর অ]ভI 4Q করার সুপািরশ করা হে´ঃ 

● যথাযথভােব নাড়াচাড়া 
● খারাপভােব বজ4 ' নাড়াচাড়া করা এবং ব'ব�াপনার আইিন বাধ'বাধকতা এবং পিরেবশগত Jভােবর 

এক. সামিGক )বসলাইন। 
● কীভােব িবপhনক বজ4 'েক সনাQ, পৃথকীকরণ, সংGহ এবং পিরবহন করেত হেব 
● কীভােব িবপhনক বজ4 ' অনুসরণ এবং ওজন করেত হেব 
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● িবপhনক বেজ4 'র দুঘ4টনা Jিতেরাধ সং[া] নীিত সHেক4  সেচতনতা, জরjির অব�ায় J�িত এবং 
Jিতি[য়া Jি[য়ার ব'ব�াপনা 

● স�য় এবং )ফেল )দয়ার JযI িQ এবং Jি[য়া 
● বজ4 ' পৃথকীকরেণর ইিতবাচক পিরেবশগত Jভােবর এক. সামিGক র�পেরখা যার অ]ভI 4Q হেলা 

/ণগত মান এবং উ» মাEাসH� িরসাইি§ং-এর িবিভ� িবক@। 
● ব'িQগত সুর�া যTপািত িবতরণ এবং ব'বহার সHmকnত ব'ব�াপনা। 
● বজ4 ' নাড়াচাড়া করার সময় স"ক উপাদান এবং সুর�ামূলক যTপািতর ব'বহার সHেক4  ভf িমকা। 

Jিশ�ণ সহ, কারখানার িবপদহীন বজ4 'েক নাড়াচাড়া করা, পৃথকীকরণ এবং পিরবহেনর জন' পয4া� 
পিরমােণ কাজ-সং[া] িনেদ4 শনা এবং সেsত Jদান করা উিচত। 
  
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o Jিশ�ণ নিথপE যার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা িনেচর সবিকছI ঃ  

▪ যথাযথভােব নাড়াচাড়া 
▪ িবপhনক বজ4 ' সনাQ করা, পৃথকীকরণ করা, সংGহ করা এবং পিরবহেনর 

Jি[য়াসমূহ 
▪ িবপhনক বজ4 ' অনুসরণ এবং ওজন করার Jি[য়াসমূহ 
▪ স�য় এবং )ফেল )দয়ার JযI িQ এবং Jি[য়া 
▪ বজ4 ' কমােনার জন' িনmদno পিরচালনাগত Jি[য়া 
▪ ব'িQগত সুর�া সর�াম িবতরণ এবং ব'বহার সHmকnত ব'ব�াপনা। 

 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

▪ Jধান কম4চারীরা িবপhনক বজ4 ' নাড়াচাড়া করা সHmকnত Jিশ�ণ িনেয়েছন 
▪ কম4চারীরা িনরাপUা সং[া] Jি[য়া অনুসরণ না করার ঝI ঁ িক সHেক4  জােনন 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

▪ Jিশ�ণ নিথপE 
▪ Jিশ�েণর সাইন-ইন কাগজ 
▪ Jিশ�েণর পরী�ার ফলাফেলর কাগজপE 
▪ Jিশ�ণ ইেভেwর ছিব 

আংিশক হঁ.া:  আংিশক )[িডট যিদ )যেকােনা দূষণ সHূণ4 র�েপ িনয়Tণ করার মেতা )কােনা 
Jিতেরাধমূলক ব'ব�া (বায়I , মা. এবং ভf গভ4 �...) এখনও সHূণ4ভােব কায4কর এবং িনয়িTত না হেয় থােক 
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● আবশ.ক নিথপW:  
o িনেচর কেয়ক. সহ Jিশ�েণর কাগজপEঃ  

▪ যথাযথভােব নাড়াচাড়া 
▪ িবপhনক বজ4 ' সনাQ করা, পৃথকীকরণ করা, সংGহ করা এবং পিরবহেনর 

Jি[য়াসমূহ 
▪ িবপhনক বজ4 ' অনুসরণ এবং ওজন করার Jি[য়াসমূহ 
▪ স�য় এবং )ফেল )দয়ার JযI িQ এবং Jি[য়া 
▪ বজ4 ' কমােনার জন' িনmদno পিরচালনাগত Jি[য়া 
▪ ব'িQগত সুর�া সর�াম িবতরণ এবং ব'বহার সHmকnত ব'ব�াপনা। 

● িজsাসাবাদ করার জন. 7t:  
o Jধান কম4চারীরা িবপhনক বজ4 ' নাড়াচাড়া করা সHmকnত Jিশ�ণ িনেয়েছন 

 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক খO ঁ&েয় !দখেত হেব:  

o Jিশ�ণ নিথপE 
o Jিশ�েণর সাইন-ইন কাগজ 
o Jিশ�েণর পরী�ার ফলাফেলর কাগজপE 
o Jিশ�ণ ইেভেwর ছিব  

বজ+ 2 - Eর ২ 

৮। আপনার কারখানা িক কcন বেজK .র জন. !বসলাইন িGর কেরেছ? 
 
যিদ তা হয়, বেজ4 'র )সই সব উৎস/েলা )বেছ িনন যার জন' আপনার কারখানা )বসলাইন ি�র কেরেছ। 

• বেজ4 'র উৎস 
● )বসলাইন. িক চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড)? 
● )বসলাইেনর পিরমাণ িক ? 
● পিরমােপর ইউিনট  
● )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন 
● আপনার )বসলাইন. িকভােব গণনা হেয়িছল ? 
● )বসলাইন.েক যাচাই করা হেয়িছল? 

 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
বেজ4 'র উৎেসর উ�িত বা ¦াস হেয়েছ তা )দখােনার জন', আপনার Vরjর িব¯ু. জানা থাকা Jেয়াজন। 
এক. )বসলাইন ি�র করা ()যমন এক. পিরভািষত (িডফাই¥)) বছের িনmদno এক. প'ারািমটােরর বাmষnক 
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কম4কI শলতা) আপনােক চলিত শিQ িবষয়ক কম4কI শলতা অনুসরণ করা এবং ল�' ি�র করার )�েE এক. 
}o )রফাের� িব¯ু রাখেত স�ম করেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
")বসলাইন" হেলা Vরjর িব¯ু বা )ব�মাক4  যা আপিন ব| বছর ধের বারবার িনেজর সােথ িনেজেক তI লনা 
করার জন' ব'বহার করেত পােরন। 

এফইএম-এ, )বসলাইন "অ'াবð'ট" হেত পাের (এক. িরেপা.4ং িপিরয়েডর জন' বেজ4 'র )মাট পিরমাণ 
)যমন Jিত বছর ১,৫০০ টন) অথবা এক. পণ' বা Jেয়াগ-সং[া] )ম�েকর জন' "নম4'ালাইজড" হেত 
পাের ()যমন উৎপাদেনর ইউিনট িপছI  ০.১৫ )কিজ)। কায4সHাদনগত ওঠাপড়ার িহেসব রাখার জন' 
উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) করার সুপািরশ করা হয় )যেহতI  তা বছেরর-পর-বছর উপােUর আেরা 
ভােলা তI লনা এবং তার ফেল আেরা উপেযাগী, এবং পদে�পেযাগ' িবে�ষণ Jদান করেত পাের। 

)বসলাইন JিতZা করার সময়, িন�িলিখত/িল করার িবষয়. িনিXত করjনঃ 

● বজ4 ' ব'বহােরর উপাU �ায়ী, এবং এক. )বসলাইন িনধ4ারেণর )�েE ব'বহােরর জন' যেথo িকনা 
িনিXত করjন। িহগ্  এফইএম-এ, এক. )বসলাইেন সাধারণত এক. সHূণ4 ক'ােলeার বছেরর 
উপাU থাকা উিচত।  

o rকা: যিদ আপনার কারখানা. /রj�পূণ4 কাঠােমাগত অথবা Jেয়াগগত পিরবত4 েনর মেধ' 
িদেয় িগেয় থােক )যমন পণ' অজ4 ন অথবা পেণ'র Jকাের পিরবত4ন, সাধারণভােব, )সই 
পিরবত4ন/িল সHূণ4 হেয় যাওয়ার পের আপনার এক. )বসলাইন JিতZা করা অথবা 
পুনঃ�াপন করা উিচত । 

● )বসলাইন. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন 
(নম4'ালাইজড )বসলাইন/িলেক পছ¯ করা হয়)  

● উৎেসর উপাU এবং িনয়মমািফক )ম�েকর উপাU স"ক িকনা তা যাচাই করjন। 
o আেগর িহগ্  এফইএম 3.0 যাচাইকরণ )থেক Jা� বেজ4 'র পিরমাণ এবং উৎপাদেনর 

আয়তেনর উপাU, )যাগ' ব'িQবগ4 �ারা করা অভ']রীণ অথবা বিহরাগত অিডট উপাU 
যাচাইকরেণর Gহণেযাগ' উৎস। 

● যথােযাগ' )বসলাইন )ম�ক Jেয়াগ করjন ()যমন, বছর Jিত অ'াবসলু'েটর জন' অথবা )বেছ )নয়া 
নম4'ালাইিজং )ম�ক িদেয় ভাগ করjন Jিত 1,000,000 খe িপছI  1,500,000 )কিজ = 1.5 
)কিজ/খe) 

o rকা: উৎপাদেনর সােথ জিড়ত নয় এরকম বজ4 ' উৎস/েলার জন', )যখােন যথাযথ 
)সখােন অন'ান' নম4'ালাইিজং )ম�ক/েলােক ব'বহার করা উিচত ()যমন খাদ' অথবা 
অন'ান' ঘেরায়া বজ4 'েক পিরেবশন করা খাদ' িপছI  অথবা কমী�  িপছI  িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজ) করা )যেত পাের) 
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rকা: যিদ এক. লে�'র )Jি�েত কম4কI শলতােক মূল'ায়ন করার জন' )বসলাইন.েক ব'বহার করা হয়, 
তেব )বসলাইন.েক অপিরবmতnত রাখেত হেব। 

িহগ্  এফইএম-এ !বসলাইেনর উপাg িরেপাটK  করাঃ 

করেবনঃ 

✔ উৎেসর উপাU এবং Jি[য়াকরণ হয়িন এরকম িনয়মমািফক (নম4'ালাইিজং) )ম�ক উপাU 
(ম'ািনেফq/ইনভেয়স, ওজেনর )রকড4 , উৎপাদেনর পিরমাণ, ইত'ািদ) )মাট সমেGর সােথ িমিলেয় 
)দখা তােদর িনভI 4 ল থাকার িবষয়.েক িনিXত করার জন'। ()যমন, মািসক বজ4 ' উৎেসর )রকড4  
দুবার কের খI ঁ.েয় )দখIন িনিXত করার জন' )য )স/েলা বাmষnক বজ4 ' খরচ যা )বসলাইন গণনা 
করার জন' ব'বহার করা হেয়িছল, তার পিরমােণর সােথ িমলেছ)।  

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ িনিXত করা )য যথাযথ ইউিনট/িলেক িরেপাট4  করা হেয়েছ এবং )যেকােনা ইউিনটেক উৎেসর উপাU 
)থেক িরেপাট4  করা উপােU র�পা]র করার িবষয়.েক যাচাই করা। 

✔ )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন। )বসলাইেনর উপাU এই বছর.েকই বণ4না কের। 
✔ )বসলাইেনর বছর.েক কীভােব গণনা করা হেয়িছল )স িবষেয় যেথo পিরমােণ খI ঁ.না. Jদান 

করেবন ()যমন, উৎপািদত কাপেড়র Jিত িমটাের বেজ4 'র পিরমাণ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজ করা) 
হেয়িছল)। 

✔ ")বসলাইন িক যাচাই করা হেয়িছল?" JেKর উUের )কবলমাE হঁ'া )বেছ িনন। পূব4বতী�  এক. িহগ্  
এফইএম ৩.০ যাচাই চলাকালীন )বসলাইন সং[া] উপাU যিদ সHুণ4ভােব যাচাই করা হেয় থােক, 
অথবা )যাগ' ব'িQ �ারা যিদ অভ']রীণ বা বিহরাগত অিডট করােনা হেয় থােক। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা 
হয়িন) 

X )সই )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা )য. অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ()যমন, পুেরা এক 
বছেরর উপাU )নই)।  

X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও উপাU �ারা 
সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা কারখানার )বসলাইন যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 
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● )বসলাইন বছর.র উৎস সং[া] সম� উপাU (ম'ািনেফq/ ইনভেয়স/েলা, ওজেনর )রকড4 , 
উৎপাদেনর পিরমাণ, ইত'ািদ)  এবং )মাট একিEত উপাU; এবং/অথবা  

● )যখােন পাওয়া যােব )সখােন )বসলাইন উপাU যাচাইেয়র )রকড4  ()যমন, পূব4বতী�  িহগ্  যাচাই, 
উপােUর /ণগত মােনর পয4ােলাচনা, অভ']রীণ অথবা বিহরাগত অিডট, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.া 
● আবশ.ক নিথপW:  

o Jেত'ক. বজ4 ' উৎেসর )বসলাইেনর কাগজপE এবং )বসলাইন )সট করার Jি[য়া এবং 
সHmকnত উপােUর অনুসরণ 

o )বসলাইন উপাU কীভােব যাচাই করা হেয়িছল তা Jদশ4ন করার স�মতা ()যমন, িহগ 
এফইএম ৩.০ �ারা যাচাই করা উপাU ব'বহার, অভ']রীণ �বধতা Jি[য়ার ব'বহার) 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o )ম�েকর ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা। দল.র অবশ'ই }oভােব 

ব'াখ'া করা উিচত এবং )দখােনা উিচত )য )বসলাইন উপাUেক কীভােব বলবৎ করা হেয়িছল 
()যমন, িহগ্  ৩.০ িদেয় যাচাই করা উপাU ব'বহার করা হেয়িছল, অভ']রীণ �বধকরণ 
Jি[য়া, বিহরাগত অিডট ব'বহার করা হেয়িছল, ইত'ািদ।) 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o বজ4 ' উৎপাদেনর িব¯ু/েলা 
o বজ4 ' স�য় এলাকা 
o বজ4 ' ওজন করার এলাকা/েলা 

 
  

  

• আপনার কারখানার সামিqক বেজK .র জন. িক আপিন বজK . িন�িg প6িতর এক& 
!বসলাইন িGর কেরেছন? 

যিদ তা হয়, )কান পWিত/েলা িচিiত করjনঃ 
• িডসেপাজাল পWিত 
● )বসলাইেনর পিরমাণ িক ? (এক. শতকরা হার % Jেবশ করান) 
● )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন 
● আপনার )বসলাইন. িকভােব গণনা হেয়িছল ? 
• )বসলাইন.েক যাচাই করা হেয়িছল? 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
বজ4 ' িডসেপাজাল পWিতেত উ�িত হেয়েছ তা )দখােনার জন', আপনার Vরjর িব¯ু. জানা থাকা Jেয়াজন। 
এক. )বসলাইন ি�র করা ()যমন এক. পিরভািষত বছের িনmদno এক. প'ারািমটােরর বাmষnক কম4কI শলতা) 
আপনােক বজ4 ' িডসেপাজাল পWিত অনুসরণ করা এবং ল�' ি�র করার )�েE ঘটেত থাকা উ�িতর িবষেয় 
এক. }o )রফাের� িব¯ু রাখেত স�ম করেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 ' িডসেপাজাল পWিতর )বসলাইন ৮ ন�র JেK বজ4 ' উৎেসর )বসলাইেনর )থেক আলাদা। িডসেপাজাল 
পWিতর )বসলাইন/েলা কারখানার )মাট বজ4 ' যা এক. িনmদno পWিতেত )ফলা হে´ তার শতকরা হােরর 
উপর অিভিনেবশ কের ()যমন, এক বছের কারখানায় উৎপািদত বেজ4 'র ৬০% জিমভরােটর মাধ'েম )ফেল 
)দয়া হয়)।  

বজ4 ' িডসেপাজাল পWিতর )বসলাইন JিতZা করার সময়, িনেচর িবষয়/েলা করা িনিXত করেবনঃ 

● িনিXত করেবন )য বজ4 ' পিরমােণর উপাU. িনভI 4 ল, এেত অ]ভI 4Q রেয়েছ সম� উৎস/েলা এবং 
এক. )বসলাইন িনধ4ারণ করার জন' তা পয4া�। িহগ্  এফইএম-এ, এক. )বসলাইেন সাধারণত 
এক. সHূণ4 ক'ােলeার বছেরর উপাU থাকা উিচত।  

o rকা: যিদ আপনার কারখানা. /রj�পূণ4 কাঠােমাগত অথবা Jেয়াগগত পিরবত4 েনর মেধ' 
িদেয় িগেয় থােক )যমন পণ' অজ4 ন অথবা পেণ'র Jকাের পিরবত4ন, সাধারণভােব, )সই 
পিরবত4ন/িল সHূণ4 হেয় যাওয়ার পের আপনার এক. )বসলাইন JিতZা করা অথবা 
পুনঃ�াপন করা উিচত । 

● সম� উৎস )থেক) উৎপািদত বেজ4 'র )মাট পিরমাণ গণনা করjন যার অ]ভI 4Q হেব িবপhনক এবং 
িবপদিবহীন উৎস/েলা।  

● এক. িনmদno িডসেপাজাল পWিত ব'বহার কের )ফেল )দয়া বেজ4 'র )মাট পিরমাণ গণনা করা ()যমন 
জিমভরাট, িরসাইি§ং। )পাড়ােনা) 

● এক. িনmদno িডসেপাজাল পWিত ব'বহার কের )ফেল )দয়া বেজ4 'র )মাট পিরমাণেক উৎপািদত )মাট 
বেজ4 'র পিরমাণ িদেয় ভাগ করা। উদাহরণ �র�পঃ 

o সম� উৎস )থেক উৎপািদত বেজ4 'র )মাট পিরমাণঃ  বছর Jিত ৪৬০,৫৫৫ )কিজ 
o িরসাইক্ ল হওয়া বেজ4 'র )মাট পিরমাণ (সম� Jাসি�ক উৎস): বছর Jিত ২৫৫,০০০ )কিজ 
o িরসাইক্ ল হওয়া বেজ4 'র জন' )বসলাইন: ৫৫.৩% (২৫৫,০০০ )কিজ / ৪৬০,০০০ )কিজ) 

rকা: যিদ এক. লে�'র )Jি�েত কম4কI শলতােক মূল'ায়ন করার জন' )বসলাইন.েক ব'বহার করা হয়, 
তেব )বসলাইন.েক অপিরবmতnত রাখেত হেব। 

িহগ্  এফইএম-এ !বসলাইেনর উপাg িরেপাটK  করাঃ 
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করেবনঃ 

✔ উৎেসর উপাUেক পয4ােলাচনা করjন (ম'ািনেফq/েলা/ইনভেয়স/েলা, ওজেনর )রকড4 , ইত'ািদ) 
একিEত সমেGর সােথ িমিলেয় তােদর িনভI 4 লতা িনিXত করার জন'। ()যমন, মািসক বজ4 ' উৎেসর 
)রকড4  দুবার কের খI ঁ.েয় )দখIন িনিXত করার জন' )য )স/েলা বাmষnক বজ4 ' খরচ যা )বসলাইন 
গণনা করার জন' ব'বহার করা হেয়িছল, তার পিরমােণর সােথ িমলেছ)। 

✔ বেজ4 'র সম� উৎস/েলা (িবপhনক এবং িবপদিবহীন) কারখানার বেজ4 'র )মাট পিরমােণ এবং 
Jেত'ক. িডসেপাজাল পWিতর মেধ' অ]ভI 4Q থাকাটা িনিXত করjন। 

✔ )বসলাইেনর (আরে¸র) বছর. িলখIন। )বসলাইেনর উপাU এই বছর.েকই বণ4না কের। 
✔ )বসলাইন কীভােব গণনা করা হেয়িছল )স িবষেয় পয4া� িবশেদ জানােবন ()যমন িরসাইক্ ল হওয়া 

সম� বেজ4 'র )মাট পিরমাণ কারখানায় উৎপািদত )মাট বেজ4 'র পিরমাণ িদেয় ভাগ করা হেয়িছল)। 
✔ ")বসলাইন িক যাচাই করা হেয়িছল?" JেKর উUের )কবলমাE হঁ'া )বেছ িনন। পূব4বতী�  এক. িহগ্  

এফইএম ৩.০ যাচাই চলাকালীন )বসলাইন সং[া] উপাU যিদ সHুণ4ভােব যাচাই করা হেয় থােক, 
অথবা )যাগ' ব'িQ �ারা যিদ অভ']রীণ বা বিহরাগত অিডট করােনা হেয় থােক। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা 
হয়িন) 

X )সই )বসলাইন সHেক4  িরেপাট4  করা )য. অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ()যমন, পুেরা এক 
বছেরর উপাU )নই)।  

X আনুমািনক উপাU িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও উপাU �ারা 
সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা কারখানার )বসলাইন যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● )বসলাইন বছর.র উৎস সং[া] সম� উপাU (ম'ািনেফq/ ইনভেয়স/েলা, ওজেনর )রকড4 , 
উৎপাদেনর পিরমাণ, ইত'ািদ)  এবং )মাট একিEত উপাU; এবং/অথবা  

● )যখােন পাওয়া যােব )সখােন )বসলাইন উপাU যাচাইেয়র )রকড4  ()যমন, পূব4বতী�  িহগ্  যাচাই, 
উপােUর /ণগত মােনর পয4ােলাচনা, অভ']রীণ অথবা বিহরাগত অিডট, ইত'ািদ) 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 

হঁ.াঃ  
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● আবশ.ক নিথপW:  
o Jেত'ক. বজ4 ' িডসেপাজাল পWিতর )বসলাইন �তির করার Jি[য়ার  কাগজপE 

(ডকI েমেwশন) এবং )বসলাইন �তির করার  সHmকnত উপােUর অনুসরণ 
o )বসলাইন উপাU কীভােব যাচাই করা হেয়িছল তা Jদশ4ন করার স�মতা ()যমন, িহগ 

এফইএম ৩.০ �ারা যাচাই করা উপাU ব'বহার, অভ']রীণ �বধতা Jি[য়ার ব'বহার) 
o বজ4 ' নাড়াচাড়াকারীর চI িQ। বজ4 ' িডসেপাজােলর উপাU এবং Jি[য়ার ব'াখ'া। 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o )ম�েকর ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা। দল.র অবশ'ই }oভােব 

ব'াখ'া করা উিচত এবং )দখােনা উিচত )য )বসলাইন উপাUেক কীভােব বলবৎ করা হেয়িছল 
()যমন, িহগ্  ৩.০ িদেয় যাচাই করা উপাU ব'বহার করা হেয়িছল, অভ']রীণ �বধকরণ 
Jি[য়া, বিহরাগত অিডট ব'বহার করা হেয়িছল, ইত'ািদ।) 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o কারখানায় বজ4 ' িডসেপাজাল পWিত এবং বজ4 ' নাড়াচাড়াকারী "কাদােরর সাইট।  

 

  

১০। আপনার কারখানা িক বেজK .র পিরমাণ �াস করার জন. লM. িGর কের? 
 
বেজ4 'র সম� উৎস/েলা )বেছ িনন )য/েলার জন' আপনার কারখানা উ�য়েনর ল�' ি�র কেরেছ। 

● এই উৎস )থেক উৎপািদত বেজ4 'র জন' আপনার পিরবmতnত ল�' িক? �ােসর লেM.র জন. 
!নিতবাচক শতকরা হার (%) 7েবশ করােনার িবষয়& িনি�ত করEন 

● ল�' িহেসেব ি�র করা বছর. )কান.? 
● এই ল�' পূরেণর জন' পিরকি@ত পWিতর িববরণ িদন। 

  
আপনার উৎপািদত )মাট বেজ4 'র 80% অথবা তারও )বিশ পূরণ কের )য বজ4 ' )স.র পিরমােণর জন' যিদ 
আপিন ল�' ি�র কেরন তাহেল আপিনপুেরা পেয়w পােবন । 
 
আপিন আংিশক পেয়n পােবন যিদ )সইসব বেজ4 'র পিরমােণর জন' আপিন ল�' ি�র কেরন )য/েলা 
আপনার )মাট বজ4 ' উৎপাদেনর 50-79% ভিরেয় )তােল। আপনার বজ4 ' ব'বহােরর ব~ হUর উৎস/েলা যা 
পিরেবশগত Jভাব/েলােক ব~ িW কের, )স/েলােক ¦াস করার জন' এ. আপনার পুরTার। 
 
দয়া কের !নাট করEন:  )কান উৎস/েলােক আপিন উ�িতিবধান করার ল�' সংবিলত বেল িরেপাট4  কেরন 
তার উপর িভিU কের সHূণ4 বা আংিশক পেয়w �য়ংি[য়ভােবই গণনা হেয় যােব। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
আপনার কারখানার জন' অ]ত এক. বজ4 ' ¦ােসর ল�' ি�র করা আপনার উেcশ'। 

�ায়ী�বাদী (সাস্ েটইেনব্ ল) সং�া/েলা পিরেবেশর উপর তােদর �িতকর Jভাব কমােনার জন' অনবরত 
কাজ কের। এখন যখন আপিন জােনন আপনার কারখানা কতটা বজ4 ' উৎপাদন কের (আপনার 
")বসলাইন"), আপিন উৎপািদত বেজ4 'র পিরমাণ কমােনার জন' ল�' ি�র করেত �তির। 

rকা: কারখানা/েলা বেজ4 'র পিরমাণ এবং িনÔিUর পWিতর জন' আলাদা ল�' ি�র করেত পাের। এই 
JK. বেজ4 'র িনmদno উৎেসর িভিUেত পিরমােণর উপর )ফাকাস কের। 
ল�' দীঘ4েময়াদী বা �@েময়াদী হেত পাের (�@েময়াদী = ৩ বছেরর কম, দীঘ4েময়াদী = ৩ বছেরর )বিশ)। 
একবার ি�র হেয় )গেল, সাফল' পাওয়ার পেথ থাকার )�েE Jেয়াজনীয় পিরবত4ন/েলােক িনিXত করার 
জন' অ]ত �Eমািসক হাের একবার উ�িতিবধােনর িবষয়.েক পয4ােলাচনা করেত হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. ল�' )বসলাইেনর )Jি�েত এক. িনmদno তািরেখর মেধ' যেথo পিরমােণ উ�িত করার জন' চf ড়া] 

(অ'াবসলু'ট) বা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )ম�ক ব'বহার করেত পাের। িহগ্  এফইএম-এর জন', ¦াস-

সং[া] ল�'েক উৎপাদেনর আয়তেনর ইউিনেটর সােথ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজ) করা )যেত পাের (সাইেটর 
তথ' িবভােগ )বেছ )নয়া হয়ঃ বাmষnক আয়তেনর ইউিনট)  অথবা অন'ান' যথাযথ Jেয়াগ-সং[া] )ম�ক। 

িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) এক. ল�' )কবলমাE ব'বসায় পিরবত4 েনর ফলাফল )যমন উৎপাদন ¦াস না 
হেয় )থেক, উ�িত Jক~ তপে� ঘটেল আপনােক তা Jদশ4ন কের। িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) লে�'র এক. 

উদাহরণ হেলা এক িকেলাGাম িব[য়েযাগ' পেণ'র উৎপাদেনর জন' কেয়ক িকেলাGাম ()কিজ) বেজ4 'র 
উৎপাদন ()কিজ/ইউিনট)। 

এই JেKর উUের হঁ'া )লখার জন' আনুZািনক ল�' ি�র করা িহগ এফইএম-এর )�েE আবশ'ক। 
আনুZািনক উ�িতিবধােনর ল�' ি�র করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করা িনিXত করেবনঃ 

● ¦াসেযাগ' বেজ4 'র পিরমাণ গণনা করার জন' উ�িতর সুেযাগ এবং পদে�েপর আনুZািনক 
মূল'ায়েনর িভিUেত ল�' ি�র করjন ()যমন কঁাচামাল / )মাড়ক পিরবত4ন, Jি[য়ার সংেশাধন 
অথবা সর�াম Jিত�াপন)। 

o উদাহরণ �র�পঃ )লজার কা.ং )মিশন যা কাপেড়র বজ4 ' কাপেড়র িমটার িপছI  ১৫% পয4] 
¦াস করেত পাের বেল আশা করা হয় এবং যা গণনা করা হেয়িছল যTপািতর �বিশo' এবং 
পিরকি@ত ি[য়াকলােপর িভিUেত, )স.র [েয়র মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র করা ল�'। 

● লে�'র Jক~ ত পিরমাণ িনেদ4 শ করjন, যা শতকরা হার িহসােব Jকাশ করা হেব ()যমন, খe Jিত 
িনয়মমািফক কাপেড়র খরচ ¦াস করা হেব ৫% পয4])। এ.েক অবশ.ই উপের )যভােব বলা হেয়েছ 
)সরকম আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত হেত হেব। 
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● ল�' উৎপাদন অথবা কায4সHাদনা-সং[া] )ম�েকর )�েE ল�' চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) হেব নািক 
িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেব তা িনধ4ারণ করjন। 

● লে�'র Vরjর তািরখ. িনেদ4 শ করjন ()যমন, ")বসলাইন")। 
● ল�'েশেষর তািরখ. িনেদ4 শ করjন, যার অথ4 হেলা আবশ'ক উ�িতিবধান সHূণ4 হওয়ার উেcিশত 

তািরখ।  
● উপযIQ পিরমাপক ইউিনট. িনেদ4 শ করjন। 
● ল�' পয4ােলাচনা করার Jি[য়া JিতZা করjন। িনেদ4 িশত লে�' )পÉ ²ছােনার জন' গৃহীত 

পদে�প/েলা এবং তার অGগিতর মূল'ায়ন এই পয4ােলাচনােত অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। �Eমািসক 
পয4ােলাচনার জন' J�াবনা )দয়া হে´। 

● সাইেটর বজ4 ' ব'বহার ¦ােসর )�েE ল�'. )যন Jাসি�ক হয় তা িনিXত করা ()যমন কারখানােত 
সবেচেয় /রj�পূণ4 পািন ব'বহােরর )�েE মেনািনেবশ করা) 

িহগ্  এফইএম-এ লM. িরেপাটK  করাঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ল�' 
পয4ােলাচনা করেবন।   

✔ ল�'�র করা ¦ােসর মাEা শতকরা হাের Jেবশ করান। �ােসর এক& লেM.র জন. এক& 
!নিতবাচক শতকরা হার 7েবশ করােনা িনি�ত করEন (!যমন 5% �াসমাWার জন. -5) 

✔ এফইএম-এ )বসলাইেনর যথাযথ ধরন. িনব4াচন করjন - চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক 
(নম4'ালাইজড)। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় কীভােব ল�'মাEা 
অজ4 ন করা হেব )স িবষেয় পয4া� খI ঁ.না. জানান ()যমন, কঁাচামাল সরবরােহর জন' 
পুনব4'বহারেযাগ' কাট4 েন ব'বহার করা Vরj কের িনয়মমািফক কাড4 েবাড4  বেজ4 'র )�েE 3% ¦াস 
অজ4 ন করা হেব)। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা। ()যমন, ¦ােসর এক. ল�'মাEা যা 

িবক@/িলর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর উপর িনভ4 রশীল নয় )যমন িবব~ ত ল�'মাEা পূরেণর 
জন' যTপািতর আপেGড/উপকরণ পিরবত4ন অথবা ল�'মাEা পূরেণর জন' পদে�প িনেদ4 শ করা 
হয়িন।) 

X আনুমািনক ল�'মাEা সHেক4  িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও 
উপাU �ারা সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 229 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. কারখানার ল�'/েলােক যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক  অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● পিরেপাষক সম� Jমাণ ()যমন গণনাসমূহ, বেজ4 'র পিরমাণ সং[া] উপাU এবং )বসলাইন/িল, 
নতI ন/J�ািবত যTপািতর িববরণ, ইত'ািদ) যােত ল�'মাEা )য উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. 
আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র হেয়েছ তা যাচাই করা যায়।  

● মূল'ায়ন হওয়া ল�'মাEা এবং সুেযাগসমূহ কারখানার ি[য়াকলােপর সােথ Jাসি�ক থাকা িনিXত 
করার জন' কারখানার বেজ4 'র উৎেসর সােথ সHmকnত কম4কা¥ এবং ব'বহার। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
 
পুেরা পেয়n  

● আবশ.ক নিথপW:  
o পিরেপাষক নিথপE যা Jদশ4ন কের )য ল�'মাEা/িল িনধ4ািরত হেয়েছ ¦াস / 

উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ()যমন, গণনা, 
বেজ4 'র পিরমােণর উপাU এবং )বসলাইন, নতI ন/ J�ািবত যTপািতর িববরণ, ইত'ািদ)  

o কীভােব ল�'মাEা(/িল) গণনা করা হয় তা )দখােনার জন' পিরেপাষক Jণালী এবং গণনা  
o ল�'মাEা অজ4 ন করার জন' মাপকা"/পদে�েপর তািলকা 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়ী দেলর সােথ আেলাচনা। দল.েক অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া 

করেত এবং Jদশ4ন করেত হেব ল�'মাEা কীভােব িনধ4ারণ করা হেয়িছল ()যমন, 
উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর মূল'ায়ন )থেক গণনায় Jা� ¦ােসর সংখ'া) এবং কীভােব 
ল�'মাEা.েক নজরদািরেত রাখা এবং পয4ােলাচনা করা হেয়েছ 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o বজ4 ' ¦ােসর লে�'র )কৗশেলর সহায়ক Jমাণ 

আংিশক হঁ.া  

● "হঁ'া" উUেরর মেতাই একই আবশ'কতা িক¢ VধIমাE উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎস) যা 
একেE সমG বেজ4 'র 50-79% ব'বহার কের (এই উপাU খI ঁেজ পাওয়া )গেছ JK 1-এর % অবদােনর 
গণনায়)। 
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১১। আপনার কারখানার সামিqক বেজK .র জন. িক আপিন বজK . িডসেপাজাল-এর প6িতর 

উyিতর জন. এক& লM. িGর কেরেছন? 
 
যিদ তা হয়, )কান পWিত/েলা িচিiত করjন। 

● বজ4 ' )ফলার পWিত 
● িডসেপাজােলর এই পWিতর পিরবত4 েনর জন' আপনার ল�' িক ? 
● ল�' িহেসেব ি�র করা বছর. )কান.? 

এই ল�' পূরেণর জন' পিরকি@ত পWিতর িববরণ িদন। 

  

দয়া কের )নাট করjন )য উৎপািদত বেজ4 'র )মাট পিরমাণ এবং িডসেপাজােলর পWিতর জন' আপনার পৃথক 
ল�' ি�র করার Jেয়াজন হেত পাের। এই ল�'/েলা িডসেপাজােলর পWিতর উপর িনভ4 র কের। 
 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা আপিন যােত আপনার কারখানার বজ4 ' িন¶াশন পWিতর উ�িতর জন' অ]ত এক. 
ল�'মাEা িনধ4ারণ কেরন। 

�ায়ী�বাদী (সাস্ েটইেনব্ ল) সং�া/েলা পিরেবেশর উপর তােদর �িতকর Jভাব কমােনার জন' অনবরত 
কাজ কের। এখন যখন আপিন বেজ4 'র )সই শতকরা হার. সHেক4  অবগত )য.েক এক. িবেশষ পWিতেত 
িনKমণ করােনা হয় ()যমন জিমভরাট, িরসাইি§ং, ইত'ািদ) (আপনার ")বসলাইন"), আপিন ল�' ি�র 
করার জন' J�ত যােত আপনার বেজ4 'র িনKমণ পWিতর উ�িত ঘটােনা যায় পিরেবশগত Jভাব কিমেয় 
আনার জন'। 

ল�' দীঘ4েময়াদী বা �@েময়াদী হেত পাের (�@েময়াদী = ৩ বছেরর কম, দীঘ4েময়াদী = ৩ বছেরর )বিশ)। 
একবার ি�র হেয় )গেল, সাফল' পাওয়ার পেথ থাকার )�েE Jেয়াজনীয় পিরবত4ন/েলােক িনিXত করার 
জন' অ]ত �Eমািসক হাের একবার উ�িতিবধােনর িবষয়.েক পয4ােলাচনা করেত হেব। 

 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
আপনার বেজ4 'র পিরেবশগত Jভাব ¦ােসর িবষয়. অজ4 ন করা স¸ব বজ4 ' উৎপাদেনর পিরমাণ কমােনার 
মাধ'েম অথবা এক. িনKমণ পWিত ব'বহার করার মাধ'েম যা কম পিরেবশগত �িত সাধন করেব। 
িডসেপাজাল পWিতর উ�িতিবধােনর উদাহরেণর অ]ভI 4Q হেলাঃ 
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● বিহরাগত িরসাইি§ং "কাদারেদর কােছ পাঠােনা বেজ4 'র পিরমাণ এবং �জব পিরেশাধন ব~ িW করjন 
()যমন িবপদহীন উৎপাদেনর বজ4 ' িরসাইি§ং এবং খাদ'জাত বেজ4 'র �জব পিরেশাধন) যােত 
জিমভরাট বা শিQ পুনরjWার ছাড়া দহনকােয4র ফেল উৎপািদত বজ4 'েক র�পা]ের সহায়তা করেব। 

● এমন এক. িডজেপাজাল / পিরেশাধন পWিত ব'বহার যা বেজ4 'র ব'বহারেযাগ' িদক/িলেক 
উনরjWার করেব ()যমন, জিমভরােটর বদেল শিQ পুনরjWার সহ দহনকােয4র ব'বহার) 

rকা: বজ4 ' িডজেপাজাল পWিতর উ�িতর জন' Jায়শই বজ4 ' পিরেশাধক )ভ¥ারেদর সহেযাগীতার Jেয়াজন 
হয় )কান পছ¯নীয় িডজেপাজাল পWিত. পাওয়া যােব তা মূল'ায়ন করার জন'।  

বজ4 ' িডজেপাজাল পWিত বা পিরেশাধেনর পWিতর উ�িতেক মূল'ায়ন করার সময় িনে�াQ ){ণীিবভাগ 
ব'বহার করা )যেত পাের (১ সব4ািধক পছ¯সই িবক@)। 

1. বেজ4 'র উৎস কিমেয় আনা এবং পুনব4'বহার / আপসাইক্ ল 
2. িরসাইক্ ল 
3. শিQ / উপকরণ পুনরjWার ()যমন শিQ পুনরjWার সহ দহনকায4) 
4. অন'ান' পিরেশাধন ()যমন, �জব পিরেশাধন, শিQ পুনরjWার ছাড়া দহনকায4) 
5. জিমভরাট 

এই JেKর উUের হঁ.া )লখার জন' আনুZািনক ল�' ি�র করা িহগ এফইএম-এর )�েE আবশ'ক। 
আনুZািনক উ�িতিবধােনর ল�' ি�র করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করা িনিXত করেবনঃ 

● উ�িতর সুেযাগ এবং পদে�েপর আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ল�' ি�র করjন ()যমন, বজ4 ' 
পিরেশাধনকারী )ভ¥রেদর সােথ উপল¾ িন¶াশন িবক@/িল সHেক4  পয4ােলাচনা) যােত বেজ4 'র 
পিরমাণ এবং ধরন যা পছ¯নীয় পWিতেত পিরেশাধন করা যােব তা গণনা করা যায়। 

o উদাহরণ �র�প, সম� ফ'াি®ক ও vা�ক প'ােকিজং িরসাইক্ ল )ভ¥ােরর কােছ পাঠােনার 
মূল'ায়েনর িভিUেত এক. ল�' ি�র করা যা এ/িল জিমভরােটর জন' পাঠােনার িবপরীত 
এবং ফল�র�প িরসাইি§ং-এর জন' ২৫% )বিশ বজ4 ' পাঠােনার আশা করা যায়।  rকা: 
এ. িনিXত করা উিচত )য )ভ¥র উপকরণ/িলেক িরসাইক্ ল করেত স�ম এবং তা করার 
জন' তার Jেযাজ' JযI িQ এবং পিরচালনা-সং[া] অনুমিতপE আেছ। 

● স"ক পিরমাণ িনধ4ারণ করjন, যা শতকরা হাের Jকাশ পােব ()যমন, শিQ পুনরjWার সহ 
দহনকােয4র মাধ'েম বেজ4 'র পিরেশাধেনর পিরমাণ ১৫% ব~ িW)। এ.েক অবশ.ই উপের )যভােব বলা 
হেয়েছ )সরকম আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত হেত হেব। 

● লে�'র Vরjর তািরখ. িনেদ4 শ করjন ()যমন, ")বসলাইন")। 
● ল�'েশেষর তািরখ. িনেদ4 শ করjন, যার অথ4 হেলা আবশ'ক উ�িতিবধান সHূণ4 হওয়ার উেcিশত 

তািরখ।  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 232 

● ল�' পয4ােলাচনা করার Jি[য়া JিতZা করjন। িনেদ4 িশত লে�' )পÉ ²ছােনার জন' গৃহীত 
পদে�প/েলা এবং তার অGগিতর মূল'ায়ন এই পয4ােলাচনােত অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। �Eমািসক 
পয4ােলাচনার জন' J�াবনা )দয়া হে´। 

● কারখানার বজ4 ' িডজেপাজাল পWিতর সােথ ল�'মাEা Jাসি�ক থাকা িনিXত করjন ()যমন নতI ন 
িডজেপাজাল পWিতর কারেণ পিরেবশগত �িত কেম) 

িহগ্  এফইএম-এ লM. িরেপাটK  করাঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ল�' 
পয4ােলাচনা করেবন।   

✔ ল�'ি�র করা ¦ােসর মাEা শতকরা হাের Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র জন. এক& 
!নিতবাচক শতকরা হার (!যমন ৫% �াস করার জন. -৫),, এবং এক&  ব� ি6মূলক লেM.র 
জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW ৫% ব� ি6র জন. ৫) 7েবশ করােনার 
িবষয়& িনি�ত করেবন। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় কীভােব ল�'মাEা 
অজ4 ন করা হেব )স িবষেয় পয4া� খI ঁ.না. জানান ()যমন, যাচাইক~ ত ফাইবার িরসাইক্ ল )ভ¥ােরর 
কােছ ফ'াি®েকর টI কেরা পা"েয় বজ4 ' িরসাইি§েঙর )�েE 10%% ব~ িW অজ4 ন)। 
 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল ল�' সHেক4  িরেপাট4  করা। ()যমন, ¦ােসর এক. ল�'মাEা যা 

িবক@/িলর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর উপর িনভ4 রশীল নয় )যমন িবব~ ত ল�'মাEা পূরেণর 
জন' নতI ন বজ4 ' পিরেশাধনকারী )ভ¥র অথবা ল�'মাEা পূরেণর জন' পদে�প িনেদ4 শ করা 
হয়িন।) 

X আনুমািনক ল�'মাEা সHেক4  িরেপাট4  করা যিদ তা যাচাইেযাগ' এবং িনভI 4 ল অনুমান-Jণালী ও 
উপাU �ারা সমmথnত না হয় ()যমন, Jেকৗশলগত গণনা)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
এক. কারখানার ল�'/েলােক যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদরেক  অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● পিরেপাষক সম� Jমাণ ()যমন গণনাসমূহ, বেজ4 'র পিরমাণ সং[া] উপাU এবং )বসলাইন/িল, 
নতI ন/J�ািবত যTপািতর িববরণ, ইত'ািদ) যােত ল�'মাEা )য উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. 
আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ি�র হেয়েছ তা যাচাই করা যায়।  
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● মূল'ায়ন হওয়া ল�'মাEা এবং সুেযাগসমূহ কারখানার ি[য়াকলােপর সােথ Jাসি�ক থাকা িনিXত 
করার জন' কারখানার বেজ4 'র উৎেসর সােথ সHmকnত কম4কা¥ এবং ব'বহার। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o বজ4 ' সরােনার উ�িতিবধােনর )কৗশল / বজ4 ' ব'ব�াপনার পিরক@না 
o পিরেপাষক নিথপE যা Jদশ4ন কের )য ল�'মাEা/িল িনধ4ািরত হেয়েছ ¦াস / 

উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর এক. আনুZািনক মূল'ায়েনর িভিUেত ()যমন, বেজ4 'র 
পিরমােণর উপাU এবং )বসলাইনসমূহ, নতI ন/ J�ািবত িডজেপাজাল পWিত, ইত'ািদ) 

o কীভােব ল�'মাEা(/িল) গণনা করা হয় তা )দখােনার জন' পিরেপাষক Jণালী এবং 
গণনাসমূহ।  

o ল�'মাEা অজ4 ন করার জন' মাপকা"/পদে�েপর তািলকা 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

o ল�' ব'ব�াপনার জন' দায়ী দেলর সােথ আেলাচনা। দল.েক অবশ'ই }oভােব ব'াখ'া 
করেত এবং Jদশ4ন করেত হেব ল�'মাEা কীভােব িনধ4ারণ করা হেয়িছল ()যমন, 
উ�িতিবধােনর সুেযাগসমূেহর মূল'ায়েনর িভিUেত) এবং কীভােব ল�'মাEা.েক 
নজরদািরেত রাখা এবং পয4ােলাচনা করা হেয়েছ। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o বজ4 ' র�পা]েরর উ�িতিবধােনর লে�'র )কৗশেলর সহায়ক Jমাণ 

১২। বেজK .র পিরমাণ �াস করা অথবা পিরেশাধেনর ধরন উyত করার জন. িক আপনার 

কারখানার বা~বায়ন পিরকVনা আেছ ? 
 
পিরক@না.র এক. কিপ আপেলাড করjন। 
 

● এ. এক. বজ4 ' ¦ােসর পিরক@না হওয়া উিচত )য. বজ4 ' ব'বহােরর )�েE ¦ােসর ল�' 
পূরেণর জন' সুিনmদno পদে�প )দখায় 

  
Answer Yes if you have an implementation plan in place that demonstrates you are taking action to 
achieve your targeted reductions or improvements. 
 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 234 

 
যিদ আপনার বা�বায়ন সং[া] এমন )কােনা সি[য় পিরক@না থােক যা )দখায় )য আপিন আপনার ¦াস-
সং[া] অথবা উ�িতিবধােনর ল�' পূরেণর জন' পদে�প িনে´ন তাহেল উgের হঁ.া বলুন। 
 
যিদ আপনার পিরক@না )থেক থােক িক¢ করণীয় সব কাজ আপিন না Vরj কের থােকন তাহেল আংিশক 
হঁ.া বলুন।  
 
এখােন আপিন ডাউনেলাড করেত পােরন বা�বায়ন পিরক@না.র এক. নমুনা 
 
)নাটঃ Jক~ ত উ�িতর % হারেক এ. )Tার িদে´ না কারণ এক. কারখানা তার )শষ ৫-১০% বজ4 ' 
ব'ব�াপনার সুেযােগর িভিUেত কাজ করেত পাের যা পূরণ করা খIব ক"ন। আমরা িমিছিমিছ সদ' Vরj 
করােদর পুরT~ ত করেত এবং )নত~ �ানীয়েদর কম পেয়w িদেত চাই না। 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
বজ4 ' ব'ব�াপনার উ�িত (পিরমাণ বা চf ড়া] িডসেপাজাল) করার জন' আপনার কারখানােক িদেয় এক. 
কম4-পদে�েপর পিরক@না J�ত করােনাই উেcশ'। 
 
পWিতগতভােব বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' ল�'-ি�র করা এক. /রj�পূণ4 পদে�প, িক¢ আপনার সাইটেক 
অবশ'ই ¦ােসর জন' পদে�প িনেত হেব। বা�বায়েনর জন' এক. পিরক@না আপনার ি�র করা ¦ােসর 
ল�' পূরণ এবং বেজ4 'র অন'রকম ব'বহােরর জন' আপিন )য পদে�প/েলা Gহণ করেছন তােদর )দখায়। 
িকছI  কারখানার িনmদno ল�' ছাড়াই বা�বায়ন পিরক@না থাকেত পাের।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
আপনার কারখানার বজ4 ' ব'ব�াপনা Jকে@র সােথ সংযIQ সম� ব'বসািয়ক Jি[য়ােক নিথবW করার জন' 
এ.ই আপনার সুেযাগ। 
 
কম4-পদে�েপর মেধ' অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ  

1. বজ4 ' সং[া] উ�িতিবধােনর সুেযাগেক িচিiত করা 
2. বজ4 ' ব'ব�াপনার িবক@/েলােক মূল'ায়ণ করা 
3. উ�িত করা দরকার এমন িবষয়ব�/েলােক অGগিতশীল সময়সীমার মেধ' Jাধান' )দয়া 
4. )বেছ )নয়া সমাধােনর জন' আmথnক অনুেমাদন )দয়া 
5. সমাধান বা�বায়ন করা এবং ¦াস কমােনা নিথভf Q করা 
6. এক. দল/কম4চারীেদর অGগিত অনুসরণ এবং পয4েব�ণ করার জন' িনেয়াগ করা 
7. উ�িতিবধােনর সােথ সংি�o Jকে@র অGগিত খI ঁ.েয় )দখার জন' িনয়িমত পয4ােলাচনার 

ব'ব�া করা 
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এক. বা�বায়ন পিরক@না কীভােব করা যায়?  
উ�িতিবধােনর সুেযাগ/েলােক যােত িচিiত করা স¸ব হয়, সমাধােনর J�াব )দয়া যায়, এবং J�ািবত 
সমাধান/েলােক সফলভােব বা�বািয়ত করার জন' যিদ Jেয়াজন হয় তাহেল আসল অথবা ব'েয়র জন' 
িনmদno ডলার ব'বহার কের যােত পিরবত4ন করা স¸ব হয়, )সজন' ব'ব�াপনা এবং বজ4 ' িনয়Tণ "কাদােরর 
একিনZতা, কম4চারীেদর সেচতনতা, এবং অংশGহণ আপনার Jেয়াজন হেব। বজ4 ' ব'ব�াপনার সুেযাগেক 
কায4করীভােব িচিiত করার জন', বজ4 ' কমােনার জন' এক. অিডট করােনা যায়। অিডট সাধারণত 
কারখানায় উৎপািদত বেজ4 'র এক. পWিতগত মূল'ায়ণ কের থােক এবং পিরেবশগত ও মূেল'র উপর Jভাব 
কমােনার জন' সুেযাগেক িচিiত কের। সমাধান বা�বািয়ত করার অিভমুখী ব| স¸াব' পেথর মেধ' Jায়শই 
অ]ভI 4Q থােক ত~ তীয় প�ীয় পরামশ4, িলিখত নিথপE এবং JযI িQগত গেবষণা, িডজাইেনর ফাম4, এবং 
Jথম ধােপর পরী�ািনরী�া। 
 
ল�' পূরেণর সােথ সংি�o সম� কম4কা¥ এক. বা�বায়ন পিরক@নার অংশ হওয়া উিচত যােত Vরj 
)থেকই সংগ"ত এবং সমি¹ত অGগিতমূলক পদে�প Gহণ করা যায় এবং অGগিতমূলক সময়সীমার মেধ' 
উ�িতিবধান Jেয়াজন এমন সম� িবষয়ব�েক Jাধান' )দয়া যায়। এই পিরক@না. �তির করার পের, 
কায4করী বা�বায়নেক সুিনিXত করার জন' এক. বা�বায়নকারী দল গঠেনর জন' সুপািরশ করা হয়। এই 
দেল িনযIQ কম4চারীেদর }o ভf িমকা এবং দািয়� থাকা উিচত। বা�বায়ন পিরক@না. অ]ত বাmষnক হাের 
পয4ােলাচনা করা উিচত এবং এেত অ]ত Jকে@র খI ঁ.না., বা�বায়েনর জন' যথাযথ সময়সীমা এবং 
দািয়�শীল প�েদর অ]ভI 4 িQ থাকা উিচত। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• আবশ.ক নিথপW:  
o বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�িতর ব'ব�াপনা এবং বা�বায়েনর 

পিরক@না রেয়েছ। 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

o পিরচালকবগ4 বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�িতিবধােনর ব'ব�াপনা 
এবং বা�বায়েনর িবষয়. Jধান কমী� েদরেক জািনেয় িদেয়েছন। 

o মূল কমী� রা বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE পিরেবশগত কম4কI শলতার ব'ব�াপনা ও বা�বায়েনর 
পিরক@না. )বােঝন। 

o বজ4 ' ব'ব�াপনাকারী "কাদারেদরও বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' পিরেবশগত কম4কI শলতার 
ব'ব�াপনা ও বা�বায়েনর উ�িতর পিরক@না. জানােনা হেয়েছ। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o বজ4 ' ব'ব�াপনার কারেণ পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�িতিবধােনর ব'ব�াপনা এবং 

বা�বায়েনর পিরক@না সহেজ কম4চারীেদর জন' উপল¾। 
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o কারখানায় এবং বজ4 ' "কাদারেদর সাইেট পিরক@না অনুসরণ করা হে´ - তার সমথ4েন 
Jমাণ। 

আংিশক হঁ.া  
• নিথপW আবশ.কঃ  

o কারখানা বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�িতিবধােনর ব'ব�াপনা 
এবং বা�বায়েনর জন' পিরক@না �তিরর জন' Jি[য়ারত। 

● িজsাসা করার জন. 7tঃ  
o পিরচালকবগ4 জােনন কীভােব বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE পিরেবশগত কম4কI শলতার 

উ�িতিবধােনর ব'ব�াপনা এবং বা�বায়েনর জন' তােদর পিরক@নােক �তির করেত এবং 
চf ড়া] করেত হেব। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
o কারখানার বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE পিরেবশগত কম4কI শলতার উ�িতিবধােনর ব'ব�াপনা 

এবং বা�বায়েনর জন' পিরক@না �তিরর অGগিতর সপে� Jমাণ। 
o পিরক@না. সHূণ4 করার জন' }o পরবতী�  পদে�পযIQ র�পেরখা রেয়েছ।  

১৩। আপনার !ফিসিল& িক 7িত¿ত !বসলাইেনর তO লনায়, এই 7িতেবদেনর বছের বেজK .র 

পিরমাণ কিমেয়েছ অথবা পিরেশাধেনর ধরেন উyিত কেরেছ? 

● বেজ4 'র )যসব উৎেসর )�েE আপনার কারখানায় অGগিত হেয়েছ )স/েলা )বেছ িনন 
● এক. )বসলাইন বছর )বেছ িনন  
● পিরমাণ 
● পিরমােপর ইউিনট  
● শতাংশ পিরবত4ন 
• এই উ�িত অজ4 ন করার )�েE ব'বyত )কৗশল/েলার িববরণ িদন 

  

আপিন পুেরা পেয়n পােবন যিদ আপিন বেজ4 'র )সইসকল উৎেসর )�েE ¦াস কের থােকন যা আপনার 
উৎপািদত )মাট বেজ4 'র 80% পূরণ কের। 
 
যিদ বেজ4 'র )সইসকল উৎেসর )�েE ¦াস কের থােকন )য/েলা আপনার )মাট বেজ4 'র পিরমােণর 50-79% 
পূরণ কের তাহেল আপিন আংিশক পেয়n পােবন। আপনার বজ4 ' ব'বহােরর ব~ হUর উৎস/েলা যা 
পিরেবশগত Jভাব/েলােক ব~ িW কের, )স/েলােক ¦াস করার জন' এ. আপনার পুরTার। 
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আমরা সুপািরশ কির )য আপিন �াভািবক ¦াস )দখান )যমন "২০১৯ সােল পণ' িপছI  িবপhনক বেজ4 'র 
)কিজ ৫০% ¦াস হেয়িছল।" কারণ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )ম�ক Jক~ ত উ�িত )দখায় ব'বসািয়ক 
পিরবত4 েনর কারেণ ঘটা ¦াস )যমন উৎপাদন ¦ােসর বদেল। 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
�ািয়�বাদীতা হেলা িনর]র উ�িতিবধােনর এক. যাEা। সাফল' হেলা ব'াপক এক কােজর ফলাফল যােত 
অ]ভI 4Q রেয়েছ অনুসরণ, ল�' ি�র করা, এবং ল�' পূরেণর জন' বা�বায়ন পিরক@না অনুযায়ী কাজ 
িনÔ� করা। িহগ এফইএম িরেপা.4ং বছের এই JK. পিরমাপেযাগ' বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE Jদশ4নেযাগ' 
উ�িত িরেপাট4  করার সুেযাগ )দয়।  আেগর বছর জুেড় সফলতােক অনুসরণ কের, এক. কারখানা তার 
সফলতার মাধ'েম দীঘ4�ায়ী হওয়ার িদেক িনেজর একিনZতােক Jমাণ কের।  
এ. আপনার ক"ন পির{েমর মাধ'েম Jভাব ¦ােসর )�েE অনুসরণ করা, ল�' ি�র করা এবং এক. 
কম4পিরক@না �তির করার িবষয়/েলােক Jদশ4ন করার সুেযাগ। আপিন িক অজ4 ন কেরেছন তা )শয়ার করার 
জন' এই JK. ব'বহার করjন! 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উ�িত চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেত পাের, তেব সুপািরশ করা হয় )য আপিন 
নম4'ালাইজড ¦াসই )দখান )যমন " কাট4 ন বেজ4 'র ব'বহার িরেপা.4ং বছের 0.015 )কিজ/ইউিনট কমােনা 
হেয়িছল।" কারণ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )ম�ক Jক~ ত উ�িত )দখায় ব'বসািয়ক পিরবত4 েনর কারেণ ঘটা 
¦াস )যমন উৎপাদন ¦ােসর বদেল।  

এই JেK হঁ'া উUর িদেত পারার জন' বছেরর পর বছর উ�িত হওয়ার িবষয়. এফইএম-এ Jদশ4ন করা 
আবশ'ক। আপনার বজ4 ' ¦াস মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল িনিXত করেবনঃ 

● বেজ4 'র উৎেসর উপাU এবং একিEত )মাট সংখ'া. পুনmবnেবচনা করেবন যােত উপাU এবং )যেকােনা 
�য়ংি[য় গণনা িনভI 4 ল রেয়েছ। 

● উ�িতর লে�' গৃহীত পদে�প/িল পুনmবnেবচনা করjন এবং ঐিতহািসক বজ4 ' সং[া] উপােUর 
সােথ এই উপােUর তI লনা করার মাধ'েম এ/েলার কারেণ পিরমাপেযাগ' উ�িত ঘেটেছ িকনা তা 
িনধ4ারণ করjন। rকা: ঐিতহািসক উপাU িনভI 4 ল কীনা তাও যাচাই করেত হেব। 

o )যমন, ৫. )লজার কা.ং )মিশন বসােনােত ইউিনট িপছI  ০.০২ )কিজ ফ'াি®ক বজ4 ' কম 
হেলা, যা পূব4বতী�  বছেরর িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) বেজ4 'র উপােUর তI লনায় ৮% কম। 

rকা: কারখানার িনম4াণ এবং èংসজাত (কনÈাকশন অ'া¥ )ডেমািলশন) বজ4 ' )বসলাইন এবং িরডাকশন 
পারফরম'াে� অ]ভI 4Q হওয়া উিচত নয়। এছাড়াও, সাইেটর )নয়া পিরমােপর মেধ' ¦ােসর িবষয়. রেয়েছ। 

িহগ্  এফইএম-এ উyিতিবধােনর িরেপা&Kংঃ 
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করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ¦াস-
সং[া] উপাU পয4ােলাচনা করেবন। 

✔ উ�িতিবধােনর পিরমাণ হয় এক. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ভ'াল ু
িহেসেব Jেবশ করান। এ. বছেরর পর বছর ধের এই উৎেসর )থেক শিQ ব'বহােরর )�েE 
পিরবত4ন। ()যমন, পূব4বতী�  বছেরর খরচ – িরেপা.4ং বছেরর খরচ = শিQ ব'বহাের পিরবত4ন) �াস 
!দখােনার জন. এক& !নিতবাচক সংখ.া  7েবশ করােনা িনি�ত করEন (!যমন িনয়মমািফক 
(নমK.ালাইজড) 0.05 !কডা�E.এইচ/ইউিনট �ােসর !MেW -0.05) এবং এক& ব� ি6 !দখােনার 
জন. এক& ইিতবাচক সংখ.া (!যমন পুননKবীকরণেযাগ. শিN ব.বহােরর িনয়মমািফক 
(নমK.ালাইজড) 0.03 !কডা�E.এইচ/ইউিনট ব� ি6র জন. 0.03) 

✔ উ�িতর জন' উপযIQ ইউিনট/েলােক িনব4াচন করjন। (যিদ উপযIQ ইউিনট পাওয়া না যায়, "এই 
উ�িত অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদনঃ" )লখা জায়গােত ইউিনট/িলেক 
তািলকাভI Q করjন) 

✔ আেগর বছেরর বেজ4 'র পিরমােণ পিরবত4ন. শতকরা % হাের Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র 
জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন ৫% �াস করার জন. -৫),, এবং এক&  ব� ি6মূলক 
ব.বহারিবিধর জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW ৫% ব� ি6র জন. ৫) 7েবশ 
করােনার িবষয়& িনি�ত করEন। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় কীভােব ল�'মাEা 
অজ4 ন করা হেব )স িবষেয় পয4া� খI ঁ.না. জানান ()যমন িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) বজ4 ' 
উৎপাদন কঁাচামােলর জন' পুনব4'বহারেযাগ' প'ােকিজং কেwনাের পিরবত4ন করার মাধ'েম কমােনা 
হেয়িছল)। 
 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা )য/েলা এফইএম িরেপা.4ং বছের অmজnত হয়িন ()যমন 

ঐিতহািসক উ�িত যা ১ বছেররও আেগ অmজnত হেয়িছল )স/েলা িরেপাট4  করা উিচত নয়) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করjন যা চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) এবং উৎপাদেন ¦াস অথবা )ফিসিল.র 

¦াসJা� ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত। এই কারেণই উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইেজশন) 
করা জরjির।   

X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা। (যমন, সামিGক ¦াস অজ4 ন করা 
)গিছল িক¢ এ. এই ¦ােসর মাEা অজ4 ন করার জন' পিরমাপেযাগ' অথবা বmণnত পদে�েপর সােথ 
সHmকnত িছল না)। এ. িবেশষ কের জরjির যখন উ�িতর পিরমাণ Jা]ীয় ()যমন, 1-2%-এর )চেয় 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 239 

কম) এবং স¸বত পিরমাপ/ অনুসরেণর Ej. এবং/অথবা কায4সHাদনগত পিরবত4নশীলতার 
কারেণ ঘেটেছ। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা )ফিসিল.র উ�িত যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● িরেপাট4  করা ¦ােসর পিরমাণ িনভI 4 ল এবং বেজ4 'র ব'বহার কমােনার জন' গৃহীত পিরমাপেযাগ' 
পদে�প/িলর কারেণই ঘেটেছ তা যাচাই করার জন' সম� পিরেপাষক Jমাণ ()যমন বেজ4 'র 
পিরমােণর উপাU এবং )বসলাইন, ইত'ািদ)।  

● উ�িত সাধেনর জন' বা�বািয়ত পিরবত4ন/িল অথবা গৃহীত পদে�প/িল। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
 
পুেরা পেয়n  

• আবশ.ক নিথপW:  
o বজ4 ' অনুসরণকারী Jিতেবদনসমূহ এবং পিরমােণর )রকড4  যা বজ4 'র )সই উৎস/েলার 

)�েE ¦াস Jদশ4ন কের )য/েলা আপনার সাইেটর )মাট বজ4 'র 80%-এরও )বিশ পিরমাণেক 
পূরণ কের। 

o বজ4 ' ¦াস উেদ'ােগর Jমাণ যা )দখায় )য বজ4 ' ¦াস )কবলমাE উৎপাদন কেম যাওয়া, বা কমী�  
সংখ'া কেম যাওয়ার ফেল ঘেটিন। 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' দায়ী দেলর সােথ আেলাচনা। দল.েক }oভােব ব'াখ'া এবং 

Jদশ4ন করেত হেব )য কীভােব উ�িত অজ4 ন করা হেয়িছল ()যমন কী পদে�প Gহণ করা 
হেয়িছল, এবং এই পিরবত4নেক কীভােব পিরমাপ ও গণনা করা হেয়িছল)। 

o বজ4 ' ¦াস করার জন' Jধান অনুশীলনসমূহেক বা�বায়েনর জন' পিরচালকবগ4 সি[য়ভােব 
Jচার করেছন। 

o বজ4 ' ¦ােসর )�েE তােদর )স�র / )ভৗেগািলক অ�েলর জন' �ীক~ ত আ]জ4 ািতক মানদে¥র 
চচ4 া )কান. তা পিরচালকবগ4 )বােঝন। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o )ফিসিল.র Jি[য়া )য. )সইসকল উ�িতিবধােনর )�েE অবদান )রেখেছ )য/িল 

)কৗশলসমূেহর তািলকাভI Q। 

আংিশক পেয়n>েলা  
• উপের "হঁ'া" উUেরর জন' একই আবশ'কতা িক¢ বেজ4 'র উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎেসর 

জন') )য/িল সাইেটর সHণূ4 বেজ4 'র 50- 79% পূরণ কের। 
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১৪। !বসলাইেনর তO লনায়, এই 7িতেবদেনর বছের সামিqক বেজK .র জন. আপনার !ফিসিল& িক 

বজK . িন�িgকরেণর প6িতর !MেW উyিত কেরেছ? 
 
যিদ তা হয়, )কান পWিত/েলা িচিiত করjন। 

● এক. )বসলাইন বছর )বেছ িনন  
● শতকরা হাের িক পিরবত4ন িছল? 
• এই উ�িত অজ4 ন করার )�েE ব'বyত )কৗশল/েলার িববরণ িদন 

  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
�ািয়�বাদীতা হেলা িনর]র উ�িতিবধােনর এক. যাEা। সাফল' হেলা ব'াপক এক কােজর ফলাফল যােত 
অ]ভI 4Q রেয়েছ অনুসরণ, ল�' ি�র করা, এবং ল�' পূরেণর জন' বা�বায়ন পিরক@না অনুযায়ী কাজ 
িনÔ� করা। িহগ এফইএম িরেপা.4ং বছের এই JK. পিরমাপেযাগ' বজ4 ' ব'ব�াপনার )�েE Jদশ4নেযাগ' 
উ�িত িরেপাট4  করার সুেযাগ )দয়।  আেগর বছর জুেড় সফলতােক অনুসরণ কের, এক. কারখানা তার 
সফলতার মাধ'েম দীঘ4�ায়ী হওয়ার িদেক িনেজর একিনZতােক Jমাণ কের।  
এ. আপনার ক"ন পির{েমর মাধ'েম Jভাব ¦ােসর )�েE অনুসরণ করা, ল�' ি�র করা এবং এক. 
কম4পিরক@না �তির করার িবষয়/েলােক Jদশ4ন করার সুেযাগ। আপিন িক অজ4 ন কেরেছন তা )শয়ার করার 
জন' এই JK. ব'বহার করjন! 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উ�িত চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) হেত পাের, তেব সুপািরশ করা হয় )য আপিন 
নম4'ালাইজড ¦াসই )দখান )যমন " কাট4 ন বেজ4 'র ব'বহার িরেপা.4ং বছের 0.015 )কিজ/ইউিনট কমােনা 
হেয়িছল।" কারণ িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) )ম�ক Jক~ ত উ�িত )দখায় ব'বসািয়ক পিরবত4 েনর কারেণ ঘটা 
¦াস )যমন উৎপাদন ¦ােসর বদেল।  

এই JেK হঁ'া উUর িদেত পারার জন' বছেরর পর বছর উ�িত হওয়ার িবষয়. এফইএম-এ Jদশ4ন করা 
আবশ'ক। আপনার বজ4 ' ¦াস মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল িনিXত করেবনঃ 

● বেজ4 'র উৎেসর উপাU এবং একিEত )মাট সংখ'া. পুনmবnেবচনা করেবন যােত উপাU এবং )যেকােনা 
�য়ংি[য় গণনা িনভI 4 ল রেয়েছ। 

● উ�িতর লে�' গৃহীত পদে�প/িল পুনmবnেবচনা করjন এবং ঐিতহািসক বজ4 ' সং[া] উপােUর 
সােথ এই উপােUর তI লনা করার মাধ'েম এ/েলার কারেণ পিরমাপেযাগ' উ�িত ঘেটেছ িকনা তা 
িনধ4ারণ করjন। rকা: ঐিতহািসক উপাU িনভI 4 ল কীনা তাও যাচাই করেত হেব। 

o )যমন, ৫. )লজার কা.ং )মিশন বসােনােত ইউিনট িপছI  ০.০২ )কিজ ফ'াি®ক বজ4 ' কম 
হেলা, যা পূব4বতী�  বছেরর িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) বেজ4 'র উপােUর তI লনায় ৮% কম। 
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rকা: কারখানার িনম4াণ এবং èংসজাত (কনÈাকশন অ'া¥ )ডেমািলশন) বজ4 ' )বসলাইন এবং িরডাকশন 
পারফরম'াে� অ]ভI 4Q হওয়া উিচত নয়। এছাড়াও, সাইেটর )নয়া পিরমােপর মেধ' ¦ােসর িবষয়. রেয়েছ। 

িহগ্  এফইএম-এ উyিতিবধােনর িরেপা&Kংঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ¦াস-
সং[া] উপাU পয4ােলাচনা করেবন। 

✔ উ�িতিবধােনর পিরমাণ হয় এক. চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) অথবা িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) ভ'াল ু
িহেসেব Jেবশ করান। এ. বছেরর পর বছর ধের এই উৎেসর )থেক শিQ ব'বহােরর )�েE 
পিরবত4ন। ()যমন, পূব4বতী�  বছেরর খরচ – িরেপা.4ং বছেরর খরচ = শিQ ব'বহাের পিরবত4ন) �াস 
!দখােনার জন. এক& !নিতবাচক সংখ.া  7েবশ করােনা িনি�ত করEন (!যমন িনয়মমািফক 
(নমK.ালাইজড) 0.05 !কডা�E.এইচ/ইউিনট �ােসর !MেW -0.05) এবং এক& ব� ি6 !দখােনার 
জন. এক& ইিতবাচক সংখ.া (!যমন পুননKবীকরণেযাগ. শিN ব.বহােরর িনয়মমািফক 
(নমK.ালাইজড) 0.03 !কডা�E.এইচ/ইউিনট ব� ি6র জন. 0.03) 

✔ উ�িতর জন' উপযIQ ইউিনট/েলােক িনব4াচন করjন। (যিদ উপযIQ ইউিনট পাওয়া না যায়, "এই 
উ�িত অজ4 েনর )�েE ব'বyত )কৗশল/িলর িববরণ িদনঃ" )লখা জায়গােত ইউিনট/িলেক 
তািলকাভI Q করjন) 

✔ আেগর বছেরর বেজ4 'র পিরমােণ পিরবত4ন. শতকরা % হাের Jেবশ করান। �াসজনক লেM.র 
জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন ৫% �াস করার জন. -৫),, এবং এক&  ব� ি6মূলক 
ব.বহারিবিধর জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW ৫% ব� ি6র জন. ৫) 7েবশ 
করােনার িবষয়& িনি�ত করEন। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় কীভােব ল�'মাEা 
অজ4 ন করা হেব )স িবষেয় পয4া� খI ঁ.না. জানান ()যমন িনয়মমািফক (নম4'ালাইজড) বজ4 ' 
উৎপাদন কঁাচামােলর জন' পুনব4'বহারেযাগ' প'ােকিজং কেwনাের পিরবত4ন করার মাধ'েম কমােনা 
হেয়িছল)। 
 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা )য/েলা এফইএম িরেপা.4ং বছের অmজnত হয়িন ()যমন 

ঐিতহািসক উ�িত যা ১ বছেররও আেগ অmজnত হেয়িছল )স/েলা িরেপাট4  করা উিচত নয়) 
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X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করjন যা চf ড়া] (অ'াবসলু'ট) এবং উৎপাদেন ¦াস অথবা )ফিসিল.র 
¦াসJা� ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত। এই কারেণই উপাUেক িনয়মমািফক (নম4'ালাইেজশন) 
করা জরjির।   

X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা। (যমন, সামিGক ¦াস অজ4 ন করা 
)গিছল িক¢ এ. এই ¦ােসর মাEা অজ4 ন করার জন' পিরমাপেযাগ' অথবা বmণnত পদে�েপর সােথ 
সHmকnত িছল না)। এ. িবেশষ কের জরjির যখন উ�িতর পিরমাণ Jা]ীয় ()যমন, 1-2%-এর )চেয় 
কম) এবং স¸বত পিরমাপ/ অনুসরেণর Ej. এবং/অথবা কায4সHাদনগত পিরবত4নশীলতার 
কারেণ ঘেটেছ। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)কােনা )ফিসিল.র উ�িত যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ.ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● িরেপাট4  করা ¦ােসর পিরমাণ িনভI 4 ল এবং বেজ4 'র ব'বহার কমােনার জন' গৃহীত পিরমাপেযাগ' 
পদে�প/িলর কারেণই ঘেটেছ তা যাচাই করার জন' সম� পিরেপাষক Jমাণ ()যমন বেজ4 'র 
পিরমােণর উপাU এবং )বসলাইন, ইত'ািদ)।  

● উ�িত সাধেনর জন' বা�বািয়ত পিরবত4ন/িল অথবা গৃহীত পদে�প/িল। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
 
পুেরা পেয়n  

• আবশ.ক নিথপW:  
o বজ4 ' অনুসরণকারী Jিতেবদনসমূহ এবং পিরমােণর )রকড4  যা বজ4 'র )সই উৎস/েলার 

)�েE ¦াস Jদশ4ন কের )য/েলা আপনার সাইেটর )মাট বজ4 'র 80%-এরও )বিশ পিরমাণেক 
পূরণ কের। 

o বজ4 ' ¦াস উেদ'ােগর Jমাণ যা )দখায় )য বজ4 ' ¦াস )কবলমাE উৎপাদন কেম যাওয়া, বা কমী�  
সংখ'া কেম যাওয়ার ফেল ঘেটিন। 

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o বজ4 ' ব'ব�াপনার জন' দায়ী দেলর সােথ আেলাচনা। দল.েক }oভােব ব'াখ'া এবং 

Jদশ4ন করেত হেব )য কীভােব উ�িত অজ4 ন করা হেয়িছল ()যমন কী পদে�প Gহণ করা 
হেয়িছল, এবং এই পিরবত4নেক কীভােব পিরমাপ ও গণনা করা হেয়িছল)। 

o বজ4 ' ¦াস করার জন' Jধান অনুশীলনসমূহেক বা�বায়েনর জন' পিরচালকবগ4 সি[য়ভােব 
Jচার করেছন। 

o বজ4 ' ¦ােসর )�েE তােদর )স�র / )ভৗেগািলক অ�েলর জন' �ীক~ ত আ]জ4 ািতক মানদে¥র 
চচ4 া )কান. তা পিরচালকবগ4 )বােঝন। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
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o )ফিসিল.র Jি[য়া )য. )সইসকল উ�িতিবধােনর )�েE অবদান )রেখেছ )য/িল 
)কৗশলসমূেহর তািলকাভI Q। 

আংিশক পেয়n>েলা  
• উপের "হঁ'া" উUেরর জন' একই আবশ'কতা িক¢ বেজ4 'র উৎস/েলার জন' (অথবা এক. উৎেসর 

জন') )য/িল সাইেটর সHূণ4 বেজ4 'র 50- 79% পূরণ কের। 
 

১৪। )বসলাইেনর তI লনায়, এই Jিতেবদেনর বছের সামিGক বেজ4 'র জন' আপনার )ফিসিল. িক বজ4 ' 
িনÔিUকরেণর পWিতর )�েE উ�িত কেরেছ? 
যিদ তা হয়, )কান পWিত/েলা িচিiত করjন। 

● এক. )বসলাইন বছর )বেছ িনন  
● শতকরা হাের িক পিরবত4ন িছল? 
● এই উ�িত অজ4 ন করার )�েE ব'বyত )কৗশল/েলার িববরণ িদন 

 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
�ািয়�বাদীতা হেলা িনর]র উ�িতিবধােনর এক. যাEা। সাফল' হেলা ব'াপক এক কােজর ফলাফল যােত 
অ]ভI 4Q রেয়েছ অনুসরণ, ল�' ি�র করা, এবং ল�' পূরেণর জন' বা�বায়ন পিরক@না অনুযায়ী কাজ 
িনÔ� করা। িরেপা.4ং বছের এফইএম-এ বজ4 ' িডজেপাজাল পWিতর পিরমাপেযাগ' উ�িতসাধেনর িবষয়. 
িরেপাট4  করার জন' এই JK. সুেযাগ )দয়। আেগর বছর জুেড় সফলতােক অনুসরণ কের, এক. কারখানা 
তার সফলতার মাধ'েম দীঘ4�ায়ী হওয়ার িদেক িনেজর একিনZতােক Jমাণ কের।  
 
এ. আপনার ক"ন পির{েমর মাধ'েম Jভাব ¦ােসর )�েE অনুসরণ করা, ল�' ি�র করা এবং এক. 
কম4পিরক@না �তির করার িবষয়/েলা Jদশ4ন করার সুেযাগ। আপিন িক অজ4 ন কেরেছন তা )শয়ার করার 
জন' এই JK. ব'বহার করjন! 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 ' িডজেপাজাল পWিতেত উ�িতসাধন )দখােনা যায় বজ4 'েক পছ¯নীয় িডজেপাজাল / পিরেশাধন 
পWিতেত সিরেয় )দয়ার মাধ'েম যার ফেল পিরেবেশর কম �িত হয়। উদাহরণ �র�প, জিমভরাট বা 
িরসাইি§েঙর জন' বেজ4 'র পিরমাণ বাড়ােনার বদেল শিQ পুনরjWার সহ ভìীকরেণর মাধ'েম বজ4 'েক 
পিরেশাধেনর জন' পাঠােনা।  

rকা: বজ4 ' িডজেপাজাল পWিত )ফিসিল.র )নয়া উপােয় আেরাপেযাগ' হওয়া উিচত ()যমন বজ4 ' 
িডজেপাজাল )ভ¥রেদর সােথ সহেযািগতা)। 

এই JেK হঁ'া উUর িদেত পারার জন' বছেরর পর বছর উ�িত হওয়ার িবষয়. িহগ এফইএম-এ Jদশ4ন করা 
আবশ'ক। আপনার উ�িত মূল'ায়ন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল করাটা িনিXত করেবনঃ 
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● বেজ4 'র উপাU এবং একিEত )মাট সংখ'া. পুনmবnেবচনা করেবন যােত উপাU এবং )যেকােনা 
�য়ংি[য় গণনা িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করা যায়। 

● উ�িতর লে�' গৃহীত পদে�প/িল পুনmবnেবচনা করjন এবং ঐিতহািসক বজ4 ' সং[া] উপােUর 
সােথ এই উপােUর তI লনা করার মাধ'েম এ/েলার কারেণ পিরমাপেযাগ' উ�িত ঘেটেছ িকনা তা 
িনধ4ারণ করjন। rকা: ঐিতহািসক উপাU িনভI 4 ল কীনা তাও যাচাই করেত হেব। 

o )যমনঃ একজন নতI ন উপকরণ িরসাইি§ং )ভ¥র িযিন উ�ত কািরগির ব'বহার কেরন তােক 
কাজ )দয়ার মাধ'েম, কারখানা. )মাট বেজ4 'র পিরমাণ ২৫% বাড়ােত স�ম হেয়িছল। 

িহগ্  এফইএম-এ উyিতিবধােনর িরেপা&Kংঃ 

করেবনঃ 

✔ উপের উি³িখত সম� িবষয়/িল করা হেয়েছ এবং তথ' িনভI 4 ল রেয়েছ তা িনিXত করার জন' ¦াস-
সং[া] উপাU পয4ােলাচনা করেবন। 

✔ আেগর বছেরর বেজ4 'র িডজেপাজােলর পWিতেত পিরবত4ন. শতকরা % হাের Jেবশ করান। 
�াসজনক লেM.র জন. এক& !নিতবাচক শতকরা হার (!যমন ৫% �াস করার জন. -৫),, 
এবং এক&  ব� ি6মূলক ব.বহারিবিধর জন. ইিতবাচক শতকরা হার (!যমন ব.বহােরর !MেW 
৫% ব� ি6র জন. ৫) 7েবশ করােনার িবষয়& িনি�ত করEন। 

✔ "এই ল�' অজ4 েনর জন' পিরকি@ত উপায়/েলার বণ4না িদনঃ"-এর জায়গায় কীভােব ল�'মাEা 
অজ4 ন করা হেব )স িবষেয় পয4া� খI ঁ.না. জানান ()যমন, কাপড় এবং চামড়ার বজ4 ' উভয়ই এখন 
উপকরণ িরসাই§াের পাঠােনা হে´ জিমভরােটর পিরবেত4 )। 

করেবন নাঃ 

X িনভI 4 ল নয় এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা ()যমন, উপােUর সূE অজানা বা যাচাই করা হয়িন) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা )য/েলা এফইএম িরেপা.4ং বছের অmজnত হয়িন ()যমন 

ঐিতহািসক উ�িত যা ১ বছেররও আেগ অmজnত হেয়িছল )স/েলা িরেপাট4  করা উিচত নয়) 
X এমন উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা যা )কবলমাE উৎপাদেন ¦াস অথবা কারখানার ¦াসJা� 

ি[য়াকলােপর সােথ সHmকnত।   
X অপয4া� উপােUর উপর িনভ4 রশীল উ�িত সHেক4  িরেপাট4  করা। (যমন, সামিGক ¦াস অজ4 ন করা 

)গিছল িক¢ এ. এই ¦ােসর মাEা অজ4 ন করার জন' পিরমাপেযাগ' অথবা বmণnত পদে�েপর সােথ 
সHmকnত িছল না)। এ. িবেশষ কের জরjির যখন উ�িতর পিরমাণ Jা]ীয় ()যমন, 1-2%-এর )চেয় 
কম) এবং স¸বত পিরমাপ/ অনুসরেণর Ej. এবং/অথবা কায4সHাদনগত পিরবত4নশীলতার 
কারেণ ঘেটেছ। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
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)কােনা )ফিসিল.র উ�িত যাচাই করার সময়, যাচাইকারীেদর অবশ'ই পয4ােলাচনা করেত হেব: 

● িডজেপাজাল পWিতেত িরেপাট4  করা উ�িত অÜা] এবং )ফিসিল.র )নয়া পদে�েপ আেরাপেযাগ' - 
)স. Jমাণ করার জন'  সম� পিরেপাষক Jমাণ ()যমন বেজ4 'র পিরমােণর উপাU, বজ4 ' 
িডজেপাজােলর )রকড4  এবং )বসলাইন, ইত'ািদ)।  

● উ�িত সাধেনর জন' বা�বািয়ত পিরবত4ন/িল অথবা গৃহীত পদে�প/িল। 
 

যিদ )কােনা অসাম�স' অথবা Ej. ল�' করা যায়, িরেপাট4  করা তথ' )যখােন স¸ব অবশ'ই সংেশাধন 
করেত হেব এবং িবশদ ম]ব'সমূহ উপাU যাচাইেয়র )�েE অ]ভI 4Q করেত হেব। 
 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o বেজ4 'র পিরমাণ এবং িডজেপাজােলর )রকড4  যা )দখায় )য িরেপাট4  করা পিরমাণ (সHূণ4 

বেজ4 'র এক. শতকরা হার) িডজেপাজােলর পWিতেত সরােনা হেয়িছল যা পিরেবশগত 
�িত কিমেয় এেনেছ।  

o নিথবW Jণালী যা )দখায় কীভােব উ�িতেক গণনা করা হেয়েছ (সHূণ4 বেজ4 'র এক. 
শতকরা হার)। 

o সািধত উ�িত )ফিসিল.র )নয়া পদে�েপ আেরাপেযাগ' - তার Jমাণ ()যমন বজ4 ' 
িডজেপাজাল )ভ¥েরর সােথ সহেযাগীতা) এবং )কবলমাE উৎপাদেন ঘাটিত, বা 
কমী� সংখ'ায় ¦ােসর কারেণ ঘেটিন। 

o এই উ�িতসমূহেক অজ4 ন করার জন' ব'বyত পিরক@না / )কৗশলসমূেহর এক. িববরণ। 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

o শিQর ব'বহার ব'ব�াপনার জন' দায়বW দেলর সােথ আেলাচনা । দল.েক }oভােব 
ব'াখ'া এবং Jদশ4ন করেত হেব )য কীভােব উ�িত অজ4 ন করা হেয়িছল ()যমন কী পদে�প 
Gহণ করা হেয়িছল, এবং এই পিরবত4নেক কীভােব পিরমাপ ও গণনা করা হেয়িছল)। 

o বজ4 ' িডজেপাজাল পWিতর ধারণা. এবং সাইেট বজ4 ' সরােনার হার )থেক পছ¯নীয় 
িবকে@র ব~ িW কত~ 4প� জােনন। 

o কত~ 4প� সি[য়ভােব সাইেটর )নত~ �ানীয় অভ'াস/িলর বা�বায়ন Jচার এবং সমথ4ন 
করেছন যা বজ4 ' উপকরেণর শতকরা হার ব~ িWর সােথ সHmকnত যা পছ¯নীয় িডজেপাজাল 
িবকে@র িদেক সরােনা হে´ )যমন পুনব4'বহার বা িরসাইি§ং, শিQ পুনরjWার সহ Ïািলেয় 
)দয়া। 

o বজ4 ' িনÔিUর িবক@সমূেহর )�েE তােদর )স�র / )ভৗেগািলক অ�েলর জন' )কান 
আ]জ4 ািতক মানদে¥র অনুশীলন. �ীক~ ত, তা পিরচালকবগ4 )বােঝন।  

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
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o কারখানার Jি[য়া অথবা বজ4 ' িনয়Tণকারী "কাদার যারা )কৗশেল উি³িখত বজ4 ' 
র�পা]েরর উ�িতিবধােনর )�েE িকছI  অবদান )রেখেছ 

 

বজ+ 2 - Eর ৩ 

১৫। আপনার কারখানা িক িবপ£নক বেজK .র চ[ ড়া] িনKমণ এবং তার পিরেশাধনেক ^বধতা 
7দান কের? 

● যিদ হয়, দয়া কের সহায়ক নিথপE আপেলাড করjন।  
• আপিন িকভােব বজ4 ' পিরেশাধেনর সময় যথাযথ িনKমণ সুিনিXত করার জন' আপনার 

কারখানার বজ4 ' "কাদারেদর সােথ কাজ কেরন? 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
সম� িবপhনক বেজ4 'র চf ড়া] িনKমণ এবং পিরেশাধনেক যাচাই করা উেcশ'। আপনার িববরণ িদেয় 
)বাঝােত পারা উিচত )য আপিন আপনার বজ4 ' "কাদারেদর সােথ িকভােব )যাগােযাগ কেরন, যার মেধ' 
অ]ভI 4Q হেলা আপনার কােজর )ªা এবং Jি[য়া যােত পিরেবশগত কম4কI শলতা সুিনিXত করা যায়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িবপhনক বজ4 ' যথাযথভােব পিরেশাধন না করা হেল এবং িনKা] না হেল পিরেবেশর Jিত তী® ঝI ঁ িকর 
কারণ হেয় দঁাড়ায়। তােদর বজ4 ' "কাদাররা আপনার কারখানার এলাকা )থেক যথাযথভােব বজ4 ' পিরবহন, 
স�য়, পিরেশাধন এবং িবনo করেছ তা িনিXত করার জন' এক. কারখানার অিতিরQ পদে�প Gহণ 
করার িবষয়.েক এক. )নত~ �মূলক অভ'াস িহেসেব িবেবচনা করা হয়। কারখানা/েলার উিচত Jিত িতন 
বছের "কাদারেদর িKন করা, যাচাই করা এবং খI ঁ.না. )দখা। 
 
কারখানার উিচত "কাদার বাছাই Jি[য়া চলাকালীন তার বজ4 ' "কাদারেদর মূল'ায়ণ করা এবং তােদর 
আইনানুগ )থেক এবং চI িQর আওতায় )থেক কায4 পিরচালনা করার িবষয়. সুিনিXত করার জন' িনয়িমত 
মূল'ায়ণ িনব4াহ করা। 
 
বজ4 ' ব'ব�াপনা "কাদারেদর মূল'ায়ণ করার সমেয়, িবেবচনা করjনঃ 

● বজ4 ' "কাদারেদর )যাগ'তা ()যমন ব'বসার লাইেস�, পিরেবশ সং[া] অনুমিতপE, িরেপাট4 )। 
● বজ4 ' "কাদারেদর অধ'বসায় এবং আইনগত পিরেবশ সং[া] কম4কI শলতা (অতীেতর )যেকােনা 

ল°নজনক ঘটনা) 
● তােদর সামিGক পিরেবশগত কম4কI শলতা 
● "কাদােরর )সবা ব'বহার করার জন' মূেল'র বা�েবাপেযািগতা (িজএসিসিপ) 
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চI িQ হওয়ার পের িনয়িমত মূল'ায়ণ করা। আপনার বজ4 ' "কাদারেদর মেধ' যা খI ঁজেবনঃ 

● বজ4 ' পিরবহেনর চচ4 া এমনভােব করার অভ'াস যােত )স.র )খ²াজ পাওয়া সহজ হয়, িনরাপদ হয়, 
এবং সব সময় বজ4 ' অবশ'ই পৃথক থােক এবং যথাযথভােব তােত )লেবল )দয়া থােক 

● এমন )ফিসিল. আেছ িকনা )য.র সারেফস দুেভ4 দ', যথাযথ িনরাপUা-সH�, এবং আ/ন/বন'ার 
)থেক সুরি�ত 

● সাইেট বা তার বাইের )বআইিনভােব )ফেল রাখা বা )পাড়ােনার মেতা কােজ যIQ নয় 
● ব'িQগত সুর�া যTপািত, Jিশ�ণ, এবং )মিশন িনরাপUা Jদান করার মাধ'েম কমী� েদর অ'াে`স 

িদেয় জন �া�' এবং িনরাপUার অভ'াস/েলােক বা�বািয়ত কের থােক 
● তারা পিরেবেশর উপর Jভাব কমােনার জন' বmধnত বজ4 ' িনÔিUগত )কানও পWিত ব'বহার কেরন 

িকনা ()যমন িবপhনক বেজ4 'র িরসাইি§ং অথবা শিQ পুনরjWার সহ িবপhনক বজ4 ' 
ভìীকরণ)। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o সম� িবপhনক বেজ4 'র চf ড়া] িনKমণ যাচাই করার জন' )রকড4  
o Jিত ৩ বছের "কাদারেদর সােথ যাচাই করার মেতা )রকড4  

● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  
o বজ4 ' ব'ব�াপনা চলাকালীন তারা কীভােব পিরেবশগত কম4কI শলতা সুিনিXত করার জন' 

"কাদারেদর সােথ কাজ কের )স িবষয়. কত~ 4প� ব'াখ'া করেত পারেবন 
● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  

o গত ৩ বছের তােদর বজ4 ' "কাদারেদর মাধ'েম করা বজ4 ' পিরেশাধন কারখানা. যাচাই 
কেরেছ তার Jমাণ।  

১৬। জিমভরাট, !পাড়ােনা এবং পিরেবশ !থেক 7া� সম~ !ফেল !দয়া উপাদােনর অ]ত ৯০ 

শতাংশেক িক আপনার কারখানা অন.িদেক ব.বহার কেরেছ? 

● যিদ হয়, দয়া কের সহায়ক নিথপE আপেলাড করjন।  
● কীভােব এ. বা�বািয়ত হেয়েছ তার িববরণ িদন। 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: বেজ4 'র তািলকা এবং বেজ4 'র ই�াহার যােত জিমভরাট / দহনকায4 )থেক 

>৯০% অন'িদেক ব'বহার হওয়ার িবষয়. Jদmশnত হেয়েছ 
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িজেরা ওেয়q টI  ল'া¥িফল বলেত )বাঝায় )য জিমভরাট, চI ি³ এবং পিরেবশ )থেক Jা� 90% অথবা তার 
)বিশ )ফেল )দয়া উপকরেণর অন'র�প ব'বহার করা (UL 2799 িজেরা ওেয়q টI  ল'া¥িফল )  
 
উgের হঁ.া বলুন যিদ আপিন )দখােত পােরন )য আপিন সমG বেজ4 'র 90% বা তার )বিশ অন'র�েপ ব'বহার 
করেত পােরন। 
  
এই 7েtর উেwশ. িক? 
শিQ পুনরjWার ব'তীতই আপনার কারখানার জিমভরাট বা দহেনর ফেল Jা� সম� বজ4 ' অন'িদেক 
ব'বহার করেত স�ম হওয়াটাই উেcশ'। বজ4 ' িডসেপাজালেক আmথnকভােব সবেচেয় কম সুিবধাযIQ এবং 
পিরেবশগতভােব লাভজনক বজ4 ' ব'ব�াপনা িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এই পেয়w. পাওয়ার )যাগ'তা 
অজ4 েনর জন', কারখানােক অবশ'ই শিQ পুনরjWারিবহীন জিমভরাট বা ভìীকরণ )থেক Jা� সম� 
বেজ4 'র অ]ত 90%)ক সহায়ক িবক@সমূহ (¦াস, পুনব4'বহার, িরসাইি§ং, �জব পিরেশাধন), )§াজড-লুপ 
উপকরেণর জন' )ফরত-)নয়া কম4সূচী, অথবা িনয়িTত % হাের শিQ পুনরjWার Jি[য়ােত ভìীকরেণর 
মাধ'েম র�পা]র করেত হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. পিরণত িশ@েকিDক অথ4নীিত আ�িরক অেথ4 িজেরা বজ4 '-এর ল�' পূরণ করেত পাের না এবং 
িজেরা ওেয়q-এর জন' িবিভ� সীমাযIQ িনেদ4 িশকা থাকার িবষয়.েক �ীকার করা হয়। এই JK.র উেcশ' 
হেলা জিমভরাট, শিQ পুনরjWার ব'তীত চI ি³ এবং পিরেবশ )থেক Jা� সম� বেজ4 'র অ]ত 90 শতাংশ 
অন'িদেক র�পা]েরর মাধ'েম বজ4 ' ¦াস করার মেতা মূল অনুশীলন/িল যােত আপনার কারখানা র� কের: 
এক. শত4  )য.েক িজেরা ওেয়q ইwারন'াশনাল অ'ালােয়� ()জডডাj'আইএ) "িজেরা ওেয়q" িহেসেব 
পিরভাষা িদেয়েছ (http://zwia.org/standards/zero-is-zero/) 
 
শূন' বজ4 '-এর িদেক কীভােব যাওয়া যােব )স Jসে� এক. দরকাির [েমা» ){ণীিবভাগ এখােন পাওয়া )যেত 
পাের: http://zwia.org/standards/zero-waste-hierarchy/ 
 
ইউএল 2799 মানদe (জিমভরােটর জন' শূন' বজ4 ') এখােন পাওয়া যােবঃ 
https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3 
 
"শূন' বজ4 '"-এর ল�' পূরণ করা অত'] ক"ন, যিদ অস¸ব নাও হয়। এটােক সিত' বেল )মেন িনেয়, Jদশ4ন 
করার জন' দু. সবেচেয় জরjির িবষয় হেলাঃ 

1. বজ4 ' র�পা]েরর সম� মজবIত এবং সহায়ক িবক@/েলােক িবেবচনা করা হেয়েছ 
2. আপনার এক. Jি[য়া আেছ বািক উপকরণ পরী�া করার এবং পুনব4ার ভাবা, পুনব4ার নকশা 

বানােনা, কমােনা, এবং িরসাইক্ ল করার জন' আপনার ব'ব�ােক সূ�তর কের )তালার জন' এই 
তথ'েক ব'বহার করার যােত )ফেল )দয়ার িবষয়.েক আেরা আটকােনা যায়। বািক উপকরেণর )�েE 
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আপনার Jগিতশীল ভাবনা যিদ আপিন Jদশ4ন করেত পােরন, এই সমেয় দঁািড়েয় )সটI কI ই "িজেরা 
ওেয়q (শূন' বজ4 ')"-এর জন' স¢ জনক 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● নিথপW আবশ.কঃ  
o বেজ4 'র সম� Jবাহ এবং বজ4 ' )ফলার সব পথ/েলার নিথপE। 
o বািক )থেক যাওয়া )যেকােনা বজ4 'েক র�পা]েরর জন' পরী�া করা ও J�ত করার Jি[য়ার 

কাগজপE (ডকI েমেwশন)। 
● িজsাসা করার জন. 7tঃ  

o সম� সহায়ক বজ4 ' র�পা]েরর িবক@/েলােক কীভােব বা�বািয়ত করেত হেব এবং কীভােব 
বািক বজ4 '/েলােক ভিবষ'েত র�পা]েরর জন' িবেবচনা করা হে´ )স সHেক4  কত~ 4প� 
সেচতন এবং ব'াখ'া করেত স�ম। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  
o এই পিরক@নার সহায়ক Jমাণ। 
o বজ4 ' "কাদােরর সাইট পিরদশ4ন 
o বািক উপকরেণর জন' র�পা]েরর যTপািত অথবা সাইট পিরদশ4ন  

১৭। আপনার কারখানা িক এর িকছO টা বজK . আপসাইক্ ল কের নািক বজK .েক এক& ব� gাকার 

অথKৈনিতক ব.বGায় ঢO িকেয় !দয়? 

● যিদ তাই হয়, তাহেল দয়া কের কীভােব )স. ঘেট তার িববরণ িদন। 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: )য ধরন এবং পিরমােণ বজ4 ' অনুর�প বা উ» মাEার পেণ' িরসাইক্ ল 

হেয়েছ, তার ছিব অথবা Jি[য়ার Jবাহ। 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা কারখানা.েক আপসাইক্ ল করা বা )§াজড-লুপ ব'ব�া JিতZা করেত উৎসাহ )দয়া, )যখােন 
আেগ )ফেল )দয়া পণ'সমূহ কারখানায় উৎপািদত বজ4 ' ¦াস করা, পুনব4'বহার এবং িরসাইক্ ল হওয়ার জন' 
ভ'াল ু)চইেনর িভতর ব~ Uাকাের িফরত চেল আেস। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
উপজাত tব', বজ4 ' উপাদান, অদরকারী এবং/অথবা অবািîত পণ'েক উ�ত মােনর অথবা উ�ত পিরেবশ 
মূেল'র নতI ন উপাদান বা পেণ' র�পা]র করার Jি[য়ােক আপসাইি§ং বেল। 
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পুরেনা )পাষাক এবং কাপড়েক িরসাইক্ ল কের নতI ন )পাশাক J�ত করা, ব'বyত vা�েকর )বাতল )থেক 
কাপড় �তির করা, এবং বয়লার রjেমর কয়লার ছাইেক আপসাইক্ ল কের ইট �তির করা আপসাইি§েঙর িকছI  
উদাহরণ। বজ4 'েক আপসাইি§ং করার জন' ি[য়াশীল সমাধান খI ঁজেত উপকরণ সরবরাহকারী, )[তা এবং 
বজ4 ' ব'ব�াপনা "কাদারেদর মেধ' এক. কারখানা সংেযাগ �তির করেত পাের। 
 
ব~ Uাকার অথ4ৈনিতক ব'ব�া এক. পুনরjৎপাদনশীল ব'ব�া যােত সHেদর ইনপুট এবং বজ4 ', এবং শিQ 
খরচ হওয়ােক ধীর করা, ব± করা, এবং শিQ ও উপকরেণর লুপ/েলােক সংকI িচত কের আনার মাধ'েম 
কিমেয় আনা হয়; দীঘ4�ায়ী নকশা, র�ণােব�ণ, সারােনা, পুনব4'বহার, পুনmনnম4াণ, পুনঃপািলশ, িরসাইি§ং, 
এবং আপসাইি§েঙর মাধ'েম এ.েক অজ4 ন করা যায়। একৈরিখক অথ4নীিত )য. হেলা আদেত "িনন, �তির 
করjন, )ফেল িদন' ধরেনর উৎপাদন, এ. তার িবপরীত। 
 
)§াজড-লুপ সাvাই )চইেনর চার. দৃ েকাণ হেলাঃ 

● উৎসঃ দািয়�শীñােব আমদানী করা িরসাইি§ং অথবা পুনন4বীকরণেযাগ' উপকরণ ব'বহার করjন। 
● দ�তার সােথ �তির করjনঃ উপকরেণর ব'বহার কমােনার জন' পেণ'র নকশা এবং িনম4াণ করjন। 
● দীঘ4 সময় ধের ব'বহার করjনঃ পণ'/েলােক মজবIত কের �তির করjন, যােত )স/েলা দীঘ4�ায়ী হয়। 
● অবদান রাখIনঃ পণ' �তিরর জন' Jেয়াজনীয় পিরমােণর অ]ত সমপিরমাণ িরসাইক্ ল করা, 

িরে§ইম করা, অথবা পুনন4বীকরণেযাগ' উপকরণ বাজােরর সরবরােহর মেধ' িদেয় িদন। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

● আবশ.ক নিথপW:  
o )রকড4 /েলা যা Jদশ4ন করেব )য কারখানা. িনেজর অ]ত িকছI টা বজ4 ' আপসাইক্ ল কের 

অথবা ব~ Uাকার অথ4ৈনিতক ব'ব�ােত Jেবশ কিরেয় )দয়। 
● সাMাৎকাের িজsাসা করার জন. 7t:  

o কত~ 4প� বলেত পারেবন )য কারখানা. িকভােব িনেজর িকছI টা বজ4 ' আপসাইক্ ল কের 
অথবা ব~ Uাকার অথ4ৈনিতক ব'ব�ােত Jেবশ কিরেয় )দয়। 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o )রকড4  যা )দখােব )য কারখানা. িনেজর অ]ত িকছI টা বজ4 ' আপসাইক্ ল কের অথবা 

ব~ Uাকার অথ4ৈনিতক ব'ব�ােত Jেবশ কিরেয় )দয়। 
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            রাসায়িনেকর ব+ব2াপনা 
 

এই িবভােগর ল�' হেলা িনম4াণমূলক কারখানা/েলােত দািয়�সH� রাসায়িনক ব'ব�াপনা কম4সূচী 
পিরচালনা করা। এক. )ফিসিল.র উৎপাদন Jি[য়ােত এবং পিরচালনার )�েE রাসায়িনেকর ব'বহার 
পিরেবশ এবং জন �াে�'র )�েE চf ড়া] িবষাQ এবং িবপhনক হেত পাের যিদ পWিতগতভােব এবং 
যথাযথভােব তার ব'ব�াপনা না করা হয়। িহগ্ -এর অন'ান' িবভাগ/িলর িবJতীেপ, রাসায়িনক ব'ব�াপনা 
আপনার ব'বসার সম� িবষয়/েলােক ছI ঁ েয় যােব - ইনেভwির )থেক [য়, )Jাডাকশন )ªার হেয়, )qােরজ 
এবং বেজ4 'র অব�ান পয4]। এক. সুদৃঢ় রাসায়িনক ব'ব�াপনা কম4সূচীেত িন�িলিখত )�E/েলােত 
Jাথিমক এবং উ�ততর অভ'াস থাকা উিচতঃ 

● রসায়ন ব'ব�াপনা নীিত, 
সাম�স'পূণ4তার Jি[য়া, এবং 
অ�ীকার 

● কমী�  Jিশ�ণ এবং )যাগােযাগ  
● রাসায়িনক এবং কঁাচামাল )যাগাড় 

এবং [েয়র অভ'াস 
● রসায়েনর তািলকার ব'ব�াপনা  
● রসায়নেনর স�য়, পিরবহন, 

নাড়াচাড়া এবং ব'বহােরর অভ'াস 
● জরjির অব�ার Jিতি[য়া পিরক@না 

(এমােজ4 ি� )রসপ� v'ান, ইআরিপ), 
দুঘ4টনা, ঘটনা এবং উপেচ পড়া 
উপশেমর পিরক@না  

● পেণ'র অনুসরণেযাগ'তা, /ণগত মান 
এবং িবVWতা 

● রাসায়িনক এবং Jি[য়ার Jবত4ন   
● িনর]র উ�িতিবধান 

িহগ এফইএম রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ আপনােক এর Jিত. িবভােগ Jাথিমক )থেক উ�ত 
অভ'াস/েলােত যাওয়ার জন' পথিনেদ4 শনা )দয়। দয়া কের মেন রাখেবন )য এক. সুদৃঢ় রাসায়িনক 
ব'ব�াপনা Jি[য়া J�ত করার জন' সম� Jেয়াজনীয় আবশ'কতা/েলােক সHূণ4 পূরণ করেত কেয়ক বছর 
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)লেগ )যেত পাের। আেরা তেথ'র জন' )জডিডএইচিস িসএমএস )¼মওয়ক4  সংTরণ 1.0 ডকI েমw. )দখা 
)যেত পাের, https://www.roadmaptozero.com/process#Guidance 
 
মূল'ায়নী JKাবলীর উUর )দয়ার আেগ, রাসায়িনেকর Jেয়াজন হয় এরকম উৎপাদন Jি[য়া আপনার 
কারখানায় রেয়েছ িকনা তা িনেদ4 শ করার জন' আপনােক Jথেম িজzাসা করা হেব। আপনার পছ¯/েলা 
আপনােক )সইসব JেKর অিভমুখ িনেদ4 শ করেব )য/েলা আপনার )ফিসিল.র )�েE সবেচেয় )বিশ 
Jেযাজ'। উৎপাদেন ব'বyত রাসায়িনকসমূেহর উদাহরণ হেলা, র�ক, িসিলকন িফিনশ, িKন ছাপা, tাবক, 
কািল, )লেবল, পািনেক দূের রাখার জন' �ায়ী রাসায়িনক, আঠা, ট'ান করার রাসায়িনকসমূহ, )মটাল 
)v.ং-এর জন' রাসায়িনকসমূহ, এবং অন'ান' রাসায়িনক বধ4ক/িল। অন'ান' উদাহরেণর অ]ভI 4Q 
হেলা রাসায়িনক vা�সাইজার )য.েক vা�েকর পণ' / উপাদােন )মশােনা হয়, িKন িJ�েঙর জন' কািল 
)য.েত িপগ্ েমw এবং )রিজন আেছ, অথবা tাবক )য. িJ�ং Jি[য়া সHূণ4 হেয় যাওয়ার পের )পাশাক 
)থেক বাÔীভf ত হেয় যাওয়া উপাদান/েলার বাহক িহেসেব ব'বহার করা হয়।  আমরা আশা কির )য সম� 
.েয়র ২ এবং .েয়র ৩ কারখানা/েলা (উপকরণ সরবরাহকারী, রাঙােনার কাজ এবং িJেwর কারখানা, 
চামড়ার ট'ানাির, রাসায়িনক সরবরাহকারী, এবং �ম সরবরাহকারী) উৎপাদেন রাসায়িনক ব'বহার সং[া] 
JেK "হঁ'া" বলেবন। 
  

×কা: িহগ্  রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ. সাস্ েটইেনব্ ল অ'াপােরল )কায়ািলশন, আউটেডার ই¥াÁ 

অ'ােসািসেয়শন, এবং িজেরা িডসচাজ4  অব হ'াজাড4 াস )কিমক'াল্ স-এর মেধ' এক. )জােটর ফল{jিত। 
  

রাসায়িনেকর পিরিচিত 
এই িবভাগ/েলার Jিত.েত যােত খIব ভােলা ফল কের )সইিদেক কারখানা/েলােক চািলত করার জন' 
Jিত. JK )লখা হেয়েছঃ 

● রাসায়িনক ব.বGাপনা নীিতসমূহ, সাম_স.িবধােনর 7ি8য়াসমূহ, এবং একিন»তা: যথাযথ 
রাসায়িনক ব'ব�াপনার Jথম পদে�প িহেসেব কারখানা/েলার দৃঢ় নীিত/িল এবং Jি[য়াসমূহ 
সি[য় থাকা Jেয়াজন। এই নিথপE. রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' কত~ 4পে�র সহায়তা এবং 
ব'াপক পিরক@না Jদশ4ন কের। যিদও তথ'সংর�ণ দািয়�শীল আচরেণর )কােনার�প িনXয়তা 
)দয় না, এ.েক দািয়�শীল, পWিতগত রাসায়িনক ব'ব�াপনার )�েE এক. জরjির অGদূত বলা 
যায়। 

● কমী@ েদর 7িশMণ এবং সংেযাগঃ দািয়� সহকাের রাসায়িনেকর ব'ব�াপনা করার জন', 
রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসা সম� কমী� েদর দািয়�শীল ব'ব�াপনার চচ4 া এবং িনেদ4 িশকার িবষেয় 
অবশ'ই সেচতন হেত হেব। 

●  রাসায়িনক িনবKাচন, !যাগাড়, এবং 8েয়র অনুশীলন: Jাথিমক রাসায়িনক বাধ'বাধকতা/েলার 
সে� স�িতপূণ4 থাকার জন', এক. জরjির Jথম পদে�প হেলা বIঝেত পারা )য )কান 
রাসায়িনক/েলা কারখানােত ঢI কেছ। একবার যিদ আপিন জানেত পােরন )য দরজা িদেয় কী )ভতের 
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ঢI কেছ, কী )কনা হে´ এবং )সই িকেন আনা রাসায়িনক/েলার ব'ব�াপনার ব'াপাের আপিন )বিশ 
ভােলা ভােব দািয়�শীল িসWা] িনেত পারেবন। 

● রাসায়িনক তািলকার ব.বGাপনাঃ)কান পণ'/েলােক সাইেটর )ভতের ব'বহার করা হয় এবং 
)স/েলা বাধ'বাধকতার সােথ স�িতপূণ4 িকনা )স িবষেয় কারখানার )বাঝাপড়ােক সুিনিXত করার 
জন' এক. রাসায়িনক তািলকার র�ণােব�ণ করা )রকড4  রাখার এক. /রj�পূণ4 অংশ। স�িত 
র�ায় এক. পণ' ব'থ4 হেল তািলকা/েলা তার উৎস স±ান করার )�েE জরjির। 

● রাসায়িনক সUয়, পিরবহন, নাড়াচাড়া করা এবং ব.বহার, অভ.াসসমূহঃ কারখানার চ�ের 
রাসায়িনক/েলােক আনা হেল, কম4চারীেদর অবশ'ই )স/েলােক যথাযথভােব স�য় করা, পিরবহন 
করা, নাড়াচাড়া করা এবং দািয়� সহকাের ব'বহার করার িবষেয় J�ত থাকেত হেব যােত পিরেবশ 
দূষণ এবং/অথবা কম4চারীেদর সং}েশ4 আসা Jিতেরাধ করা স¸ব হয়। 

● এমােজK িu !রসপu �.ান (ইআরিপ), দুঘKটনা এবং উপেচ পড়া সামলােনার পিরকVনাঃ 
কমী� েদর এবং/অথবা )র}¥ারেদর অিন´াক~ ত স�খুীন হেয় পড়া )থেক সুর�া Jদান করার জন', 
জরjির রাসায়িনক দুঘ4টনা সামলােনার জন' এক. পিরক@না থাকা জরjির )য.েক সম� কমী� রা 
বা�বায়ন করার জন' J�ত। 

● পেণ.র অনুসরণেযাগ.তা, >ণগত মান/ িবº6তাঃ পেণ'র /ণগত মান সুিনিXত করার উেcেশ', 
আপনার কারখানার িনিXত করা উিচত )য অড4 ার করা রাসায়িনেকর /ণগত মান এবং Jা� 
রাসায়িনেকর /ণগত মান একই, িবেশষ কের যা পিরেবশগত বাধ'বাধকতার সে� সHmকnত এবং 
সHূণ4 অনুসরণেযাগ'তা সং[া] নিথপE রেয়েছ। এ. কারখানােক এক. অিন´াক~ ত 
স�িতহীনতার )থেক অথবা কম4চারী/পিরেবেশর রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসা )থেক র�া কের। 

● রাসায়িনক এবং 7ি8য়া সং8া] উÃাবন: রাসায়িনেকর ব'ব�াপনা এক. জ.ল িবষয় )যখােন 
আমােদর পিরেবশ সং[া] সমাধােনর তI লনায় সমস'া )বিশ আেছ। ভ'াল ু)চইেনর অংশীদারেদর 
একেE কাজ করা /রj�পূণ4 যােত দূিষত পদাথ4সমূহেক যথাযথভােব ব'ব�াপনা করার পিরবেত4  
উ�ততর িবক@ এবং উäাবেনর মাধ'েম Jিত�াপন কের  পিরেবশগত Jভাব কমােনা যায়। 

● ধারাবািহক উyিতসাধন: িসএমএস বা�বায়ন এক. ধারাবািহক Jি[য়া। সংগঠেন )যরকম 
পিরবত4ন ঘেট থােক,  Jিবধানসমূহ, আবশ'কতা, নীিত/েলা, এসওিপ এবং Jি[য়াসমূেহরও 
িনর]র পয4ােলাচনা এবং হালনাগাদ হওয়া Jেয়াজন। সংগঠেনর ইিতমেধ'ই এক. চাল ুJি[য়া 
থাকাটা জরjির।  এই Jি[য়া.েক অভ']রীণভােব এবং/অথবা বিহরাগত )লাকজনেক িদেয়ও 
করােনা যায়। 

উপেরাQ )কিপআই/েলােকও আসল ওআইএ রাসায়িনক ব'ব�াপনা মডI 'েলর Jাথিমক উেcশ' ১-৭-এর 
)Jি�েত মানিচEািয়ত করা হেয়িছল, )য. সুিনিXত কেরিছল )য এই নতI নভােব সংগ"ত, কারখানার 
পিরেবশ সং[া] মডI 'ল 3.0 এর মেধ' সবক. ধারণােক রাখা স¸ব হেয়েছ এবং রাসায়িনক ব'ব�াপনা 
মডI 'ল ()কিমক'াল ম'ােনজেমw মডI 'ল, িসএমএম)-এর Jাথিমক উেcশ'াবলী হেলা )য মূল উ»-�রীয় 
রাসায়িনক ব'ব�াপনােক িশ@ে�েE আমােদর চালনা করেত চাওয়া সেব4াUম চচ4 ার অন' এক. উপায় 
িহেসেব ভাবা এবং ব'বহার করা চািলেয় যাওয়া )মেন )নয়া হেব। 
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IMPORTANT -- HOW TO USE TECHNICAL GUIDANCE LINKS:  
One of our partner organizations, the Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) group, has 
developed an excellent guide for managing chemicals that is referenced throughout the Higg FEM 
questions. For example, if a question references “ZDHC Chemical Management System Framework – 
Version 1.0 (May 2020) – Chapter 5” for more information on the recommended good management 
practices, you may open this document and find section 5 and get more detail on the corresponding 
topic. 

ZDHC Chemical Management System Framework: https://uploads-
ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%20Framew
ork_MAY2020.pdf 

আপনার কারখানায় সংঘ&ত সম~ 7ি8য়া !বেছ িননঃ 

● র�ন অথবা অন'ান' জল-সHmকnত Jি[য়া 
● িJ�ং 
● লòী বা )ধায়াধI িয় 
● িসেমw লাগােনা বা ¬j'ইং 
● ফাইবার বার করা বা ত¢ )ঘারােনা 
● বয়নকায4 চলাকালীন Ê'ািশং 
● চামড়ার ট'ািনং 
● ল'ািমেনশন 
● বিহ¶রণ, )জাড়া লাগােনা, vা�েকর অংশ/েলার িফিনিশং 
● ধাতI র িফিনিশং (রাসায়িনেকর ব'বহার সহ) 
● ঢালাই 
● ঢালাই (রাসায়িনেকর ব'বহার সহ) 
● �জব tাবক �ারা িGজ অপসারণ 
● রঙ করা ()পই�ং) 
● পাউডার )কা.ং (নন-)মটাল ব'বহােরর জন') 
● )সা¤ািরং 
● িJেwড সাmকnট )বাড4  ইেলক¡িনক অেটােমশন (রাসায়িনেকর ব'বহার সহ) 
● উৎপাদন সং[া] অন'ান' Jি[য়া )য/েলােত রাসায়িনেকর Jেয়াজন হয় 

যিদ )কােনা.েক )বেছ )নয়া হয়, তাহেল আপিন এমন এক. )ফিসিল. )য. উৎপাদন 7ি8য়ােত 
রাসায়িনক ব.বহার কের।  
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● এ. )ফিসিল.র )সইসকল Jি[য়া/েলােক উে³খ কের )য/েলা এক. পণ' উৎপাদেনর Jি[য়ােত 
রাসায়িনক ব'বহার করা হয় ()যমন, ডাইং বা অন'ান' ধরেনর  ওেয়ট Jেসিসং, িJ�ং, লিó বা 
ওয়ািশং, ইয়াড4  ি}িনং, )লদার ট'ািনং, ইেলে�ােv.ং, ওেয়ি¤ং, অথবা উৎপাদন সং[া] অন'ান' 
Jি[য়া)। আমরা আশা কির )য Jিত. .য়ার ২ এবং .য়ার ৩ কারখানা (উপাদান সরবরাহকারী, 
র�ক এবং ছাপার কারখানা, চামড়ার ট'ানারী, রসায়ন সরবরাহকারী, এবং �ম সরবরাহকারী) এই 
Jেয়াগেযাগ'তার ){ণীভf Q হেব। 

 
● উৎপাদেন ব'বyত রাসায়িনেকর উদাহরেণ অ]ভI 4Q হেলা, র�ক, িসিলকন িফিনশ, িKন িJ�ং, 

tাবক, কািল, )লেবল, পািনেক দূের রাখার জন' �ায়ী রাসায়িনক ফমু4'েলশন, িসেমw, আঠা, ট'ান 
করার রসায়ন, ধাতI  )v.েঙর সলু'শন, িGজ অপসারণকারী এেজw, এবং অন'ান' রাসায়িনক 
বধ4ক। আেরক. উদাহরণ হেলা vা�েকর পণ' বা উপাদােন যIQ করা এক. রাসায়িনক 
vা�সাইজার। পণ' �তিরেত ব'বyত িকছI  রাসায়িনক িম{ণ চf ড়া] পণ'.েত থােক না িক¢ এখােন 
অ]ভI 4Q করা হয়, )যমন িKন-িJ�েঙর কািল )য.েত িপগ্ েমw এবং )রিজন আেছ, এবং এক. 
tাবক আেছ )য.েক কািলর অন'ান' উপাদােনর ধারক িহসােব ব'বহার করা হয় এবং )য. িJ�ং 
Jি[য়া সHূণ4 হওয়ার পের )পাশােকর )থেক বাÔীভf ত হেয় যােব (অথবা কের )দয়া যােব)। 
ক"নপেণ'র )ফিসিল.র উদাহরণ হেত পাের িGজ অপসারেণর জন' �জব tাবক, )মটাল )v.ং 
রাসায়িনকসমূহ, ইত'ািদ।)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন Jি[য়ায় রাসায়িনক ব'বহার কের তােদর 
)�েE )যভােব Jেযাজ', টI িলং এবং Jেয়াগ-সং[া] রাসায়িনকসমূহ সHেক4  িরেপাট4  করা আবশ'ক। 

যিদ )কােনা. )বেছ )নয়া না হয়, তাহেল আপিন এমন এক. )ফিসিল. )য. !ফিসিল& টO িলং 
এবং/অথবা ি8য়াকলােপই  !কবলমাW রাসায়িনক ব.বহার কের 

● এ. )সইসব )ফিসিল.েক )রফার কের )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােত রাসায়িনক ব'বহার কের না, 
িক¢ )ফিসিল.র কায4কলােপর অন'ান' )�েE রাসায়িনক ব'বহার কের, যার অ]ভI 4Q হেলা 
বজ4 'পািন পিরেশাধন। আমরা আশা কির )য .েয়র 1 কাটা-)সলাই কারখানা, )য/েলা 
ল�ালি�ভােব খি¥ত নয়, )স/েলা এই ){ণীেত পড়েব।  আপনােক তবIও রাসায়িনক ব'ব�াপনা 
সং[া] JK িজzাসা করা হেব )যেহতI  আপনার )ফিসিল.. Jাত'িহক কায4সHাদনায় এখনও 
রাসায়িনক ব'বহার কের থােক )যমন, )ধায়াধI িয় সং[া] পণ', )মিশন লুি®ক'াw, ¼ট িÄনার, রঙ 
এবং )যখােন Jেযাজ', বজ4 'পািন পিরেশাধেনর জন' রাসায়িনক (ই.িপ)। 
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রাসায়িনক ব2ব?াপনা - Eর 1 

১।  আপনার কারখানা িক সম~ ব.ব�ত রাসায়িনেকর এবং 7িত& রাসায়িনক পণ. 
সরবরাহকারীর এক& তািলকা রােখ? 
 
তািলকায় অ]ভOK N সম~ রাসায়িনেকর ধরন>েলােক !চক করEন 

● িনম4াণ Jি[য়ায় ব'বyত সম� রাসায়িনক (উৎপাদন, িবি[য়াকারী এবং সংেযাজেকর 
রাসায়িনক এবং Jেযাজ' হেল বজ4 'জল পিরেশাধনাগােরর রাসায়িনক সহ) 

● টI িলং/যTপািত (}ট ি§নার, লুি®ক'াw এবং িGজ)-এ ব'বyত সম� রাসায়িনক 
● )ফিসিল.েত কায4সHাদন করােনা এবং র�ণােব�েণর জন' ব'বyত সম� রাসায়িনক (উপের 

উি³িখত ডাj'ডাj'. ছাড়াও) 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) রাসায়িনেকর ইনেভwিরর তািলকা; খ) )যখােন Jেযাজ' )সখােন িকছI  
িবেশষ সংেবদনশীল রাসায়িনক স�য় বা ব'বহােরর জন' অনুমিতপE ()যমন, িবেíারক 
উপাদানসমূহ, অ'ািস.ক অ'ানহাই©াইড, ইউিরয়া, ইথানল, ইত'ািদ, িকছI  )দেশ িনয়িTত থােক এবং 
ব'বহােরর জন' িবেশষ অনুমিত Jেয়াজন হয়) 
 
1িব। আপনার কারখানার রাসায়িনক তথ.ভা�াের িক রাসায়িনক িচি§তকরণ সং8া] উপাg 

অ]ভOK N আেছ ? !য>েলা 7েযাজ. তার সব>েলাই বাছO নঃ  
 
সম� তথ' এক. ডকI েমেw থাকার দরকার )নই, িক¢ Jাসি�ক ডকI েমw/েলােত এ. সহজভােব 
পাওয়ার দরকার আেছ ()যমন, ফাq4  ইন ফাq4  আউট ডকI েমেwশন) 

● রাসায়িনেকর নাম এবং ধরন 
o উদাহরণ টাইপ করjনঃ রঁজক, ি§িনং এেজw, )কা.ং-এর উপাদান, িডটারেজw, 

সফ্ নার, ইত'ািদ। 
● সরবরাহকারী/)ভeেরর নাম এবং ধরন 

o উদাহরেণর ধরনঃ Jক~ ত িনম4াতা / ফমু4'েলটর, )রফমু4'েলটর, এেজw, িডÁিবউটর, 
)®াকার, অন'ান', অজানা। 

● িনরাপUা সং[া] উপােUর শীেটর উপি�িত ()সফ. )ডটা শীট, এসিডএস অথবা 
এমএসিডএস) - পাওয়া যােব িকনা )সটা এবং ইসু' হওয়ার তািরখ অ]ভI 4Q থাকা উিচত 

o )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 অথবা 
সমতI ল 

o িজএইচএস অথবা তার সমতI ল এসিডএস-এ অবশ'ই অ]ভI 4Q হেত হেব  রাসায়িনক 
পেণ'র তথ' এবং তার উপাদান, িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং তার সংেকত/েলা, 
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সরবরাহকারীর (িনম4াতার) তথ', উেcিশত ব'বহার/ িনmদno ব'বহার, �া�' এবং 
িনরাপUা, স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িক, ব'িQগত সাবধানতা, সুর�ামূলক যTপািত এবং 
জরjির Jি[য়াসমূহ, Jাথিমক V{jষা পWিত, ল�ণ/েলা এবং Jেয়াজনীয় িচিকৎসা, 
সীমাবW করা এবং ি§িনং-এর জন' Jেয়াজনীয় পWিত এবং উপকরণ, িনরাপদ 
ব'বহার এবং নাড়াচাড়া করার পWিত, উপেচ পড়েল তা সামলােনার পWিত, িনরাপেদ 
স�েয়র শত4 াবলী যার অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অস�িত, রাসায়িনক িবষাQতা, 
ি�রতা, )তজিKয়তা, এবং স¸াব' িবপhনক Jিতি[য়া বা নo হওয়া, িনKমণ এবং 
বজ4 ' পিরেশাধন পWিতসমূহ, পিরবহেনর জন' িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং ঝI ঁ িক। 

● ি[য়া 
● বেজ4 'র ){ণীিবভাগ 

o ঝI ঁ িকর জন' িপ এবং এইচ শ�ব±সমূহেক অবশ'ই অ]ভI 4Q করেত হেব (অথবা এস 
এবং আর শ�ব±/েলােক) 

● রাসায়িনক )কাথায় ব'বহার করা হয় 
o )যমন, )কান িবি¤ং/ Jি[য়া / )মিশেন 

● স�েয়র শত4  এবং অব�ান 
● ব'বyত রাসায়িনেকর পিরমাণসমূহ 

o )যমন, গ'ালন, Gাম, িকেলাGাম, টন, িলটার 

1িস। আপনার কারখানার রাসায়িনক তথ.ভা�াের িক িন|িলিখত উপাg অ]ভ[K N? !য>েলা 
7েযাজ. তার সব>েলাই বাছO নঃ 

● িসএএস ন�র(/েলা) (যখন িম{েণ থােক) 
● লট ন�র 
● এমআরএসএল-এর সে� স�িতপূণ4 
● [েয়র তািরখ 
● রাসায়িনেকর কম4েযাগ'তা )শষ হওয়ার (এ`পায়ােরশন) তািরখ (যিদ Jেযাজ' হয়) 

আপনার কারখানার রাসায়িনক তথ.ভা�াের অ]ভOK N নয় এমন উপােgর জন., এই উপাg 
পাওয়ার জন. !কােনা কমK-পিরকVনা রেয়েছ? 
 
এই উপাU পাওয়ার জন' আপনার কম4-পদে�প. আপেলাড করjনঃ 
 
সম� তথ' এক. ডকI েমেw থাকার দরকার )নই, িক¢ Jাসি�ক ডকI েমw/েলােত এ. সহজভােব 

পাওয়ার দরকার আেছ ()যমন, ফাq4  ইন ফাq4  আউট ডকI েমেwশন) 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 258 

এক. সHূণ4 রাসায়িনক ইনেভwিরেত অ]ভI 4Q হেবঃ রাসায়িনেকর নাম এবং ধরন, 
সরবরাহকারী/)ভ¥রেদর নাম এবং ধরন, সুলভ )সফ. )ডটা শীট (এসিডএস অথবা এমএসিডএস) এবং 
ইসু' হওয়ার তািরখ, কাজ, ঝI ঁ িকর ){ণীিবভাগ, )কাথায় ব'বহার হয়, স�েয়র অব�া এবং অব�ান, ব'বyত 
রাসায়িনেকর পিরমাণ, িসএএস সংখ'া(/েলা) )যমনভােব িজএইচএস / সমতI ল  িবপhনক রাসায়িনক 
পদােথ4র এসিডএস-এ বলা আেছ, লট সংখ'া/েলা ()যেকােনা অব�ােন )রকড4  করা যায় )য.েক খIব সহেজই 
অনুসরণ করা যায় বা )¡স করা যায়), এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তা, [েয়র তািরখ, এবং 
কায4�মতা )শষ হওয়ার তািরখ/েলা (যিদ Jেযাজ' হয়)। 
 
Jেযাজ' )�েE, আপনার ইনেভwির তািলকার রাসায়িনকসমূহ )যেকানও িশ@েকিDক মানদে¥র ইিতবাচক 
তািলকায় রেয়েছ নািক )নিতবাচক তািলকায় )স. িচিiত করার জেন'ও সুপািরশ করা হয়।  
 
আপনার )ফিসিল.েত সম� Jেযাজ' রাসায়িনেকর জন' যিদ আপনার এক. সHূণ4 তািলকা থােক তাহেল 
আপনােক পুেরা পেয়n পুরTার )দয়া হেব। 
 
যিদ এক. আংিশক ইনেভwিরেত আপিন সম� রাসায়িনক/িলেক অনুসরণ কের থােকন, তাহেল 
আপনােক আংিশক পেয়n পুরTার )দয়া হেব। অনুর�পভােব, যিদ আপনার এক. িবশদ তািলকা থােক 
িক¢ সম� Jেযাজ' রাসায়িনক/েলােক এখনও ¡'াক কেরন না, আপনােক আংিশক পেয়w )দয়া হেব। 
 
দয়া কের !নাট করEন:  higg.org-এ সম� এসিডএস নিথপE আপনার আপেলাড করার দরকার )নই 
)যেহতI  JচI র পিরমােণ ফাইল এেত অ]ভI 4Q থাকেত পাের; ফাইল আপেলাড করার িবষয়. ঐি´ক। তেব 
আপিন )কাথায় এসিডএস সং[া] তথ' স�য় কেরন )সটা আপনার }oভােব িচিiত করেত পারা উিচত, 
এবং যাচাই চলাকালীন আপনােক এই তথ' সHেক4  িজzাসা করা হেব।  
 
যাচাইকালীন অিতিরQ ডকI েমেwশন চাওয়া হেবঃ খ) )যখােন Jেযাজ' িবেশষ িকছI  সংেবদনশীল রাসায়িনক 
স�য় বা ব'বহােরর জন' অনুমিতপE )যমন, িবেíারক tব', ঘ) [েয়র )রকড4 /েলা। 
 
!য সকল !ফিসিল& উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না )স/েলার টI িলং/যTপািত িবভােগর সােথ 
সHmকnত সম� রাসায়িনেকর এক. তথ'ভাeার �তির করা উিচত, যােত অ]ভI 4Q থাকেব }ট ি§নার, 
)মিশন িGজ/লুি®ক'াw, এবং তরল পিরেশাধন সং[া] রাসায়িনকসমূহ। 
 
!কবলমাW টO িলং/পিরচালনা সং8া] রাসায়িনক রেয়েছ !যসব কারখানা>েলার 
যিদ আপনার এমন !কােনা রাসায়িনক না থােক !য& পণ.েক ¼শK করেত পাের ()যমন, ি§িনং )Jাডা�) 
এবং/অথবা )মিশনেক র�ণােব�ণ বা �তলিসQ করার Jেয়াজেন রাসায়িনক ব'বহার না কের থােকন, 
তাহেল আপিন “7েযাজ. নয়” )বেছ িনেত পােরন। 
 
!কবলমাW টO িলং/পিরচালনা সং8া] রাসায়িনক রেয়েছ !যসব কারখানা>েলার 
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িনম4াণ Jি[য়া এবং টI িলং/যTপািতর সােথ সংি�o সম� রাসায়িনেকর তািলকা �তির করা উিচত, যার 
অ]ভI 4Q হেলা }ট ি§নার, )মিশন িGজ/লুি®ক'াw, এবং ই.িপ রাসায়িনক। যিদ আপনার এমন )কােনা 
রাসায়িনক না থােক )য. পণ'েক }শ4 করেত পাের )যমন, ি§িনং )Jাডা�, এবং/অথবা )মিশনেক 
র�ণােব�ণ বা �তলিসQ করার Jেয়াজেন রাসায়িনক ব'বহার না কের থােকন, তাহেল আপিন "Jেযাজ' 
নয়" )বেছ িনেত পােরন। 
 
উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের !য কারখানা>েলাঃ 

● পুেরা )Tার পাওয়ার জন', িনম4াণ, টI িলং/যTপািত, পিরচালনা এবং র�ণােব�েণর সম� 
রাসায়িনকেক অবশ'ই তািলকাভf Q করেত হেব, যার অ]গ4ত হেব সম� তথ'াবলী 

● �র ২.েক আনলক করার জন' িনম4ােণ ব'বyত সম� রাসায়িনক/েলােক অবশ'ই তািলকাভI Q 
করেত হেব। 

● টI িলং/যTপািত, পিরচালনা এবং র�ণােব�েণর সম� রাসায়িনকেকও অবশ'ই তািলকাভI Q করেত 
হেব, তেব, এ/েলা যিদ বত4মােন জায়গায় না থােক বা অসHূণ4 থােক তেব কারখানা. পরবতী�  �ের 
চেল )যেত পাের। 

● আংিশক হঁ.া )Tার িহেসেব পাওয়ার জন' উৎপাদন এবং টI িলং/সর�ােমর সম� রাসায়িনকেক 
অবশ'ই তািলকাভI Q করেত হেব। 

7েয়াগসং8া] মূল কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফরম.াu ইি�েকটর): রাসায়িনক 
ইনেভwিরর ব'ব�াপনা 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JK. কারখানার চ�ের )কান রাসায়িনক/েলা রেয়েছ )স সHেক4  কারখানার অবিহত থাকার িবষয়. 
িনিXত কের। )কান রাসায়িনক/েলা িবপhনক, )স/েলােক কীভােব িনরাপেদ ব'ব�াপনা করা যায়, এবং 
এক. রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিত �তির করার )�েE এ. এক. Jেয়াজনীয় Jথম ধাপ। 
 
এই সম� তথ' এক. এে`ল ডকI েমেw থাকার Jেয়াজন )নই, বরং একািধক ডকI েমেw রাখা )যেত পাের। 
উদাহরণ �র�প, পিরমাণ এবং [েয়র তািরখ আলাদা ডকI েমেw থাকেত পাের, Jিত. রাসায়িনেকর 
শতািধক িভ� [য়-তািরখ থাকেত পাের )য/েলােক পৃথক /দাম সং[া] ডকI েমেwশেন খI ঁেজ পাওয়া )যেত 
পাের। 
 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা Vরj হয় কারখানার অভ']ের সি�ত এবং ব'বyত হওয়া রাসায়িনক/েলার সHেক4  
সHূণ4 )বাঝাপড়ার মাধ'েম। )ট`টাইল এবং ফI টওয়'ার িশে@ অিধকাংশ রাসায়িনক একািধক ){ণীেত 
পড়েত পাের )যমন অি`ডাইজার, কেরািসভ, )Jশাের থাকা গ'াস, দাহ', টি`ক এবং ইিরট'াw। 
সাধারণভােব, আমরা এ/েলা কােজর জায়গােত সব4E )দখেত পাই। অেনক রাসায়িনকই আেস যায় )যেহতI  
িবিভ� )রিসিপই )স/েলােক Jিত. �তT কােজর পWিতেত ব'বহার কের। কারখানােত সম� পৃথক 
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রাসায়িনেকর িলিখত তািলকা থাকা Jেয়াজন িবপhনক সংেযাগ পয4েব�ণ করার জন', এবং সম� 
কম4চারীেদর জন' সহজলভ' হওয়া উিচত। তািলকা হেলা এক. সি[য় ডকI েমেwশন এবং সব সময় 
হালনাগাদ রাখেত হেব। 
 
িকছI  উপাU ¡'াক করার )�েE অিধক উ�ততর এবং একিEত করেত সময় লাগেব, িক¢ একবার একিEত 
হওয়ার পর এ. আপনার সং�ার জন' মূল'বান হেব )যেহতI  নতI ন Jিবধান অথবা আেরা উ�ত রাসায়িনক 
ব'ব�াপনার চািহদা �তির হয়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার এক. পWিত িহেসেব ফাq4  ইন, ফাq4  আউট (এফআইএফও)-এর বা�বায়ন পWিত. বIঝেত 
পারা Jেয়াজন যােত রাসায়িনক ব'বহার সং[া]  তথ'াবলী কায4করীভােব ¡'াক করা যায়।  এক. কারখানা 
Gহণ করেত পাের এমন দু. পৃথক পWিত রেয়েছ। এক. িবক@ হেলা এই )য কারখানা. রাসায়িনক 
ভাeােরর তািলকা র�ণােব�ণ করেত পাের )য. মািসক িভিUেত হালনাগাদ করা হেব। অথবা, কারখানায় 
আসা সম� রাসায়িনেকর লট ন�র রাখার জন' এ. qক ডাটা এবং িবপদ সং[া] 
তথ'াবলী স�িলত  এক. )কিমক'াল ইনফরেমশন  িশট র�ণােব�ণ করেত পাের। ঘন ঘন রাসায়িনক 
)কনার স¸াবনা রেয়েছ এমন )�েE, ি�তীয় িবক@.   বাধ'তামূলক। 
 
এক. ইনেভwির J�ত করার সময়, উৎপাদন Jি[য়ােত ব'বyত, উৎপাদন Jি[য়ার সহায়ক র�েপ ব'বyত, 
রাসায়িনক/েলা সহ এক. তািলকা �তির করjন, )যমন পিরচালনা িনব4াহ হওয়ার মধ'বতী�  সমেয় ি§িনং-
এর যTপািত/েলার জন' ব'বyত রাসায়িনক/েলা ()যমন, )যসব রাসায়িনক সংগঠন. পুনব4'বহার কের, 
িবি[ কের অথবা )ফেল )দয়), বজ4 'পািন পিরেশাধেনর জন' ব'বyত রাসায়িনক, পরী�াগাের, বয়লাের, 
িচলাের ব'বyত রাসায়িনক,  )শÉচাগার সং[া] রাসায়িনক, }ট িরমুভার, রঙ ওঠােনার জন' tাবক, )টব্ ল 
গাম, Kীন পির¶ার করার রাসায়িনক,  Kীন �তির এবং এ`েপাজ করার জন' ব'বyত রাসায়িনক, 
ইত'ািদ।  
উৎপাদনকােল J�ত ইwারিমিডেয়ট রাসায়িনক/েলার তািলকা রাখার দরকার )নই। )যখােন রাসায়িনক 
ব'বহার হয় )সখােন রাসায়িনেকর যথাযথ ব'বহার সHেক4   িলিখত িনেদ4 শনা থাকা উিচত। 
িনেদ4 শনা )রিসিপ কাড4 , Jি[য়া অিভেযাজন সং[া] িনেদ4 শাবলী অথবা ফমু4'েলশন িশট িহেসেবও থাকেত 
পাের এবং Jধান পিরচালনাসমূহ, এবং )সইসব Jি[য়া/েলার জন' Jেয়াজনীয় হেত পাের এমন রাসায়িনক 
এবং তােদর পিরমাণ/েলােক িবব~ ত করেব। রাসায়িনক ব'বহােরর জন' িনেদ4 শাবলীর ডকI েমেwর অ]ভI 4Q 
থাকা উিচত Jি[য়া িনয়Tেণর শত4 াবলী এবং )চক পেয়w/েলা। সাধারণত, JযI িQগত ডাটা িশট 
()টকিনক'াল )ডটা শীট, .িডএস) Jি[য়া এবং ব'বহারিবিধ সং[া] তথ' )দেব। রাসায়িনক 
সরবরাহকারী()দর)র সােথ কাজ করা )রিসিপ, িনেদ4 শনা এবং Jি[য়ার সুব~ িWর জন' লাভজনক হেত পাের। 
তািলকা/েলােক বাmষnকভােব অথবা Jি[য়ােত )কােনা পিরবত4ন ঘটেল  হালনাগাদ করা উিচত। 
 
)রফঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৫ 
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আপনার তািলকায় অ]ভI 4Q করার িজিনস/েলাঃ 
 রাসায়িনক িচিiতকরেণর )ডটা )যমন. JK ১খ-)ত তািলকাভI Q রেয়েছঃ 

● রাসায়িনেকর নাম এবং ধরন 
o উদাহরণ টাইপ করjনঃ রঁজক, ি§িনং এেজw, )কা.ং-এর উপাদান, িডটারেজw, সফ্ নার, 

ইত'ািদ। 
● সরবরাহকারী/)ভeেরর নাম এবং ধরন 

o উদাহরেণর ধরনঃ Jক~ ত িনম4াতা / ফমু4'েলটর, )রফমু4'েলটর, এেজw, িডÁিবউটর, )®াকার, 
অন'ান', অজানা। 

● িনরাপUা সং[া] উপােUর শীেটর উপি�িত ()সফ. )ডটা শীট, এসিডএস অথবা এমএসিডএস) - 
পাওয়া যােব িকনা )সটা এবং ইসু' হওয়ার তািরখ অ]ভI 4Q থাকা উিচত 

o )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 অথবা সমতI ল 
o িজএইচএস অথবা তার সমতI ল এসিডএস-এ অবশ'ই অ]ভI 4Q হেত হেব  রাসায়িনক 

পেণ'র তথ' এবং তার উপাদান, িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং তার সংেকত/েলা, 
সরবরাহকারীর (িনম4াতার) তথ', উেcিশত ব'বহার/ িনmদno ব'বহার, �া�' এবং িনরাপUা, 
স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িক, ব'িQগত সাবধানতা, সুর�ামূলক যTপািত এবং জরjির 
Jি[য়াসমূহ, Jাথিমক V{jষা পWিত, ল�ণ/েলা এবং Jেয়াজনীয় িচিকৎসা, সীমাবW 
করা এবং ি§িনং-এর জন' Jেয়াজনীয় পWিত এবং উপকরণ, িনরাপদ ব'বহার এবং 
নাড়াচাড়া করার পWিত, উপেচ পড়েল তা সামলােনার পWিত, িনরাপেদ স�েয়র শত4 াবলী 
যার অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অস�িত, রাসায়িনক িবষাQতা, ি�রতা, )তজিKয়তা, এবং 
স¸াব' িবপhনক Jিতি[য়া বা নo হওয়া, িনKমণ এবং বজ4 ' পিরেশাধন পWিতসমূহ, 
পিরবহেনর জন' িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং ঝI ঁ িক। 

● ি[য়া 
● বেজ4 'র ){ণীিবভাগ 

o ঝI ঁ িকর জন' িপ এবং এইচ শ�ব±সমূহেক অবশ'ই অ]ভI 4Q করেত হেব (অথবা এস এবং 
আর শ�ব±/েলােক) 

● রাসায়িনক )কাথায় ব'বহার করা হয় 
o )যমন, )কান িবি¤ং/ Jি[য়া / )মিশেন 

● স�েয়র শত4  এবং অব�ান 
● ব'বyত রাসায়িনেকর পিরমাণসমূহ 

o )যমন, গ'ালন, Gাম, িকেলাGাম, টন, িলটার 

অিতিরQ উপাU JK ১গ-)ত তািলকাভI Q রেয়েছঃ 

● িসএএস ন�র(/েলা) (যখন িম{েণ থােক) 
● লট ন�র 
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● এমআরএসএল-এর সে� স�িতপূণ4 
● [েয়র তািরখ 
● রাসায়িনেকর কম4েযাগ'তা )শষ হওয়ার (এ`পায়ােরশন) তািরখ (যিদ Jেযাজ' হয়) 

রাসায়িনেকর ইনেভwির তািলকায় অিতিরQ উপাU অ]ভI 4 িQকরেণর জন' সুপািরশ করা হয়: 

● ইিতবাচক তািলকার ইি�ত 
● )নিতবাচক তািলকার ইি�ত 

 
আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  
রাসায়িনেকর ){ণীিবভাগ এবং )লেবিলং-এর িব½জুেড় সমি¹ত ()¬াব'ািল হারেমানাইজড) ব'ব�া.র জন': 
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html 
 
)জডিডএইচিস িসআইএল )টমেvট: https://www.roadmaptozero.com/documents 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
পুেরা পেয়nঃ 

● রাসায়িনেকর তািলকায় অ]ভI 4Q থােক !সইসকল রাসায়িনক )য/িলেক িনম4াণ/উৎপাদন, 
টI িলং/সর�াম, ি[য়াকলাপ এবং র�ণােব�েণর জন' ব'বহার করা হয় (যার অ]ভI 4Q হেলা 
উৎপাদেনর জন' রাসায়িনকসমূহ, }ট ি§নার, ই.িপ রাসায়িনকসমূহ, িGজ এবং লুি®ক'াw, 
)যখােন Jেযাজ')। Jেয়াগেযাগ'তার িনেদ4 শাবলী )দখIন 

● কারখানা এক. সHূণ4 বছের )কনা রাসায়িনক, এবং )কনা ও তািলকাভf Q সম� 
রাসায়িনেকর তািলকা কারখানা Jদান করেত পাের। 

● এক. রাসায়িনক ইনেভwিরেত নূ'নতম তথ' থােক যার মেধ' আেছ রাসায়িনক িচিiতকরেণর 
উপাU এবং অিতিরQ উপাUঃ 

o রাসায়িনক িচিiতকরেণর উপাU – 7t 1খ -!ত তািলকাভI Q তািলকা. )দখIন, এবং 
o অিতিরQ উপাU – 7t ১গ-!ত তািলকাভO N তািলকা& !দখOন 

● রাসায়িনক ভাeার ব'বহািরক পিরমােণর তথ' )রকড4  করেব এবং পিরমাণ মােস অ]ত একবার 
হালনাগাদ করেত হেব 

● এক. )qােরজ//দামঘের, উৎপাদন�েল, এবং অ�ায়ী )qােরজ এলাকােত এক. Jক~ ত সময় 
¡'ািকং পWিত (�বদু'িতন বা ম'ানুয়'াল) থাকেত হেব যােত রাসায়িনেকর ব'বহায4 আয়তন এবং 
পিরমাণ (ইন/আউট লগ) ¡'াক করা যায় 

● )ফিসিল.-জুেড় রাসায়িনকসমূেহর ভারসাম' খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. ()কনা, ব'বyত) Jিত ৬ মােস 
অ]ত একবার িনরী�ণ করেত হেব 
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● নতI ন )কােনা রাসায়িনক )কনা হেলই রাসায়িনেকর তািলকাভাeার (ইনেভwির) হালনাগাদ করা 
হয়। নতI ন এক. রাসায়িনেকর যIQ হওয়া কম4চারীেদর জন' এক. Jিশ�ণ, )যেকােনা ঝI ঁ িক এবং 
)qােরজ সং[া] বাধ'বাধকতা, জরjির অব�ার জন' পিরক@না, এবং িনKমণ সং[া] 
বাধ'বাধকতার এক. পয4ােলাচনা আর¸ কের। 

● নতI ন রাসায়িনকসমূহ যাচাই Jি[য়ার আেগঃ িপ-এর সােথ িমিলেয় )দখার আেগ qক বা স�য়�েল 
সরােনা হয় না।ও,  রাসায়িনক ইনেভwির তািলকায় যIQ করা হয়, এমআরএসএল-এর )Jি�েত 
িসএএস ন�র িমিলেয় )দখা হয়, ব'বহােরর জন' Gহণেযাগ', এর ঝI ঁ িকর ){ণীিবভাগ এবং সাম�স' 
অনুযায়ী যথাযথ স�য়�ল বরাc করা হয়, এবং যথাযথভােব )লেবল লাগােনা হয়। 

 

আংিশক পেয়n>েলাঃ 
• রাসায়িনেকর তািলকায় অ]ভI 4Q থােক )যইসকল রাসায়িনকেক উৎপাদন অথবা টI িলং/সর�ােমর 

জন' ব'বহার করা হয় (যার অ]ভI 4Q হেলা উৎপাদেনর জন' রাসায়িনক, }ট ি§নার, ই.িপ 
রাসায়িনকসমূহ, িGজ এবং লুি®ক'াw, )যখােন Jেযাজ') !সইসকল, তেব সব>িল নয়। 
Jেযাজ'তার িনেদ4 শাবলী )দখIন 

● )কনা রাসায়িনক এবং অ]ত িনম4াণ এবং টI িলং/যTপািত-এর জন' )কনা সম� তািলকাভI Q 
রাসায়িনেকর এক. পুেরা বছেরর তািলকা কারখানা Jদান করেত পাের। 

● এক. রাসায়িনক ইনেভwির রাসায়িনক িচিiতকরেণর উপাU িবষেয় নূ'নতম তথ' রােখ। 
o রাসায়িনক িচিiতকরেণর উপাU – 7t ১খ -!ত তািলকাভO N তািলকা& !দখOন 

● রাসায়িনক ভাeার ব'বহািরক পিরমােণর তথ' )রকড4  করেব এবং পিরমাণ ২ মােস অ]ত একবার 
হালনাগাদ করেত হেব। 

)যসকল )ফিসিল.  !কবলমাW !ফিসিল&র ি8য়াকলােপর কােজ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
পুেরা পেয়n  

● রাসায়িনেকর তািলকায় অ]ভI 4Q থােক !সইসকল রাসায়িনক )য/িলেক িনম4াণ/উৎপাদন, 
টI িলং/সর�াম, ি[য়াকলাপ এবং র�ণােব�েণর জন' ব'বহার করা হয় (যার অ]ভI 4Q হেলা 
উৎপাদেনর জন' রাসায়িনকসমূহ, }ট ি§নার, ই.িপ রাসায়িনকসমূহ, িGজ এবং লুি®ক'াw, 
)যখােন Jেযাজ')। Jেযাজ'তার িনেদ4 শাবলী )দখIন 

● কারখানা এক. সHূণ4 বছের )কনা রাসায়িনক, এবং )কনা ও তািলকাভf Q সম� 
রাসায়িনেকর তািলকা কারখানা Jদান করেত পাের। 

● নূ'নতম তথ'াবলী সেমতই এক. রাসায়িনেকর তািলকা রাখা )যেত পােরঃ 
o 7t 1খ-এ তািলকাভI Q রাসায়িনক িচিiতকরেণর উপাU )দখIন এবং, 
o 7t 1গ-!ত তািলকাভI Q অিতিরQ উপাU )দখIন 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 264 

● নতI ন )কােনা রাসায়িনক )কনা হেলই রাসায়িনেকর তািলকাভাeার (ইনেভwির) হালনাগাদ করা 
হয়। নতI ন এক. রাসায়িনেকর যIQ হওয়া কম4চারীেদর জন' এক. Jিশ�ণ, )যেকােনা ঝI ঁ িক এবং 
)qােরজ সং[া] বাধ'বাধকতা, জরjির অব�ার জন' পিরক@না, এবং িনKমণ সং[া] 
বাধ'বাধকতার এক. পয4ােলাচনা আর¸ কের। 

● নতI ন রাসায়িনেকর রিসদ(/েলােক) যাচাই Jি[য়ার আেগঃ িপ-এর সােথ িমিলেয় )দখার আেগ 
স�য়�েল সরােনা হয় না।ও,  রাসায়িনক ইনেভwির তািলকায় যIQ করা হয়, এমআরএসএল-এর 
)Jি�েত িসএএস ন�র িমিলেয় )দখা হয়, ব'বহােরর জন' Gহণেযাগ', এর ঝI ঁ িকর ){ণীিবভাগ এবং 
সাম�স' অনুযায়ী যথাযথ স�য়�ল বরাc করা হয়, এবং যথাযথভােব )লেবল লাগােনা হয়। 

আংিশক পেয়n>েলা  
• রাসায়িনেকর তািলকায় অ]ভI 4Q থােক )যইসকল রাসায়িনকেক উৎপাদন অথবা টI িলং/সর�ােমর 

জন' ব'বহার করা হয় (যার অ]ভI 4Q হেলা উৎপাদেনর জন' রাসায়িনক, }ট ি§নার, ই.িপ 
রাসায়িনকসমূহ, িGজ এবং লুি®ক'াw, )যখােন Jেযাজ') !সইসকল, তেব সব>িল নয়। 
Jেযাজ'তার িনেদ4 শাবলী )দখIন 

● )কনা রাসায়িনক এবং অ]ত িনম4াণ এবং টI িলং/যTপািত-এর জন' )কনা সম� তািলকাভI Q 
রাসায়িনেকর এক. পুেরা বছেরর তািলকা কারখানা Jদান করেত পাের। 

● নূ'নতম তথ'াবলী সেমতই এক. রাসায়িনেকর তািলকা রাখা )যেত পােরঃ  
o 7t 1খ-!ত তািলকাভI Q রাসায়িনক িচিiতকরেণর উপাU )দখIন 

● এনএ (Jেযাজ' নয় যTপািত-িবহীন) কারখানা/েলার জন' 

আবশ.ক ডকO েমেnশন:  (এ>িলেক আপেলাড করা বাধ.তামূলক নয় িক� যাচাইেয়র সময় !চক করা 
হেব): 

• রাসায়িনক ভাeােরর তািলকা (রাসায়িনক ইনেভwিরর তািলকা) 
● িনরাপUা সং[া] উপােUর শীট ()সফ. )ডটা শীট, এসিডএস অথবা এমএসিডএস) - পাওয়া 

যাওয়ার িবষয়. এবং ইসু' হওয়ার তািরখ অ]ভI 4Q থাকা উিচত 
o )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 অথবা সমতI ল 
o িজএইচএস অথবা তার সমতI ল এসিডএস-এ অবশ'ই অ]ভI 4Q হেত হেব  রাসায়িনক 

পেণ'র তথ' এবং তার উপাদান, িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং তার সংেকত/েলা, 
সরবরাহকারীর (িনম4াতার) তথ', উেcিশত ব'বহার/ িনmদno ব'বহার, �া�' এবং িনরাপUা, 
স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িক, ব'িQগত সাবধানতা, সুর�ামূলক যTপািত এবং জরjির 
Jি[য়াসমূহ, Jাথিমক V{jষা পWিত, ল�ণ/েলা এবং Jেয়াজনীয় িচিকৎসা, সীমাবW 
করা এবং ি§িনং-এর জন' Jেয়াজনীয় পWিত এবং উপকরণ, িনরাপদ ব'বহার এবং 
নাড়াচাড়া করার পWিত, উপেচ পড়েল তা সামলােনার পWিত, িনরাপেদ স�েয়র শত4 াবলী 
যার অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অস�িত, রাসায়িনক িবষাQতা, ি�রতা, )তজিKয়তা, এবং 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 265 

স¸াব' িবপhনক Jিতি[য়া বা নo হওয়া, িনKমণ এবং বজ4 ' পিরেশাধন পWিতসমূহ, 
পিরবহেনর জন' িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং ঝI ঁ িক। 

● )যখােন Jেযাজ' )সখােন অনুমিতপE িবেশষভােব সংেবদনশীল রাসায়িনক স�য় বা ব'বহােরর জন' 
)যমন, িবেíারক উপকরণ (ইথানল, অ'ােস.ক অ'াহাই©াইড, ইউিরয়া, ইত'ািদ, িকছI  )দেশ )যভােব 
Jেযাজ') 

● িবগত )গাটা বছের )কনা রাসায়িনক/েলা এবং তােদর সােথ সমি¹ত [েয়র )রকেড4 র তািলকা 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• এক. িনখI ঁত, হালনাগাদ করা, এবং সHূণ4 রাসায়িনক তািলকাভা¥ার র�ণােব�ণ করার Jি[য়া 

আেলাচনা করা। 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

• রাসায়িনক ভাeারতািলকায় )য )কােনা গ'াপ পড়েল )কনা রাসায়িনক/েলার তািলকা/)রকড4  )চক 
করjন। 

● রাসায়িনক ভাeারতািলকায়, এফআইএফও )রকড4 , অথবা অন'ান' Jাসি�ক ডকI েমw যােত 
বাধ'তামূলক উপাU থােক )স/েলােক )চক করjন। রাসায়িনক ভাeােরর অন'E )রকড4  করা হেয় 
থাকেত পাের )যসব উপাU )স/েলার অনুসরণেযাগ'তা পরী�া করjন। 

● রাসায়িনক ভাeার, পারিমট, এবং িপিপই-এর সােথ {িমকেদর স�িতর�ার িবষয়.  )যেকােনা 
সময় খI ঁ.েয় )দখার জন' কারখানার )ভতের হঁাটI ন। 

● অন-সাইট অ]ত ১০. রাসায়িনক র 'াeম )চক করjন (অন-সাইট যত/েলা রাসায়িনক ব'বহার 
করা হয় তার সHূণ4 সংখ'ার িভিUেত), যার অ]ভI 4Q থাকেব িনম4াণ, টI িলং/যTপািত, পিরচালনা 
এবং র�ণােব�েণর জন' Jেয়াজনীয় রাসায়িনক )দখার জন' )যঃ 

● রাসায়িনক ইনেভwিরেত রাসায়িনক. )রকড4  করা আেছ; এবং 
● রাসায়িনক ইনেভwিরেত তথ'ািদ Jক~ ত )লেবল এবং এমএসিডএস/এসিডএস-এর সে� স�িতপূণ4। 
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২। আপনার কারখানা িক রাসায়িনেকর ব.বহােরর জন. কমKচারীেদর কােছ !সফ& !ডটা িশট 

(এসিডএস) সুলভ কের? 
 
!যখােন িবপ£নক রাসায়িনক সিUত থােক !সখােন িক !সফ& ডাটা িশট !পাl করা হয়? 
 
কমKচারীেদর জন. সহজেবাধ. ভাষায় িক !সফ& ডাটা িশট পাওয়া যায় (অ]ত !যসব িবভাগ>েলা 
7ত.Mভােব পিরচালনামূলক কমKচারীেদর িনরাপgা এবং সUেয়র বাধ.বাধকতার সে¡ জিড়ত, 
!যমন ফাlK  এইড, ঝO ঁ িক, এবং দাহ.তা সং8া] তথ.)? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) ছিব যা )দখায় )য কম4�েল এসিডএস রেয়েছ এবং তা কমী� রা )পেত 
পােরন; খ) ঐি´ক )সফ. )ডটা শীট (এসিডএস), )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস) 
স�িতপূণ4 অথবা সমতI ল (আেগ আপেলাড কের থাকেল )ছেড় িদন। এ/েলা আপেলাড করার দরকার 
)নই িক¢ যাচাইকালীন পয4ােলাচনার জন' )পেত হেব); গ) িসএলিপ-এর সােথ সাম�স'পূণ4 )লেবল 
যিদ )কােনা কারেণ এসিডএস না পাওয়া যায় 

 
যাচাইকালীন বাড়িত ডকI েমেwশন চাওয়া হেবঃ ঘ)  রাসায়িনক ইনেভwির তািলকা, ৩) এমােজ4 ি� 
)রসপ� v'ান (জরjির Jিতি[য়া পিরক@না), ঙ) উপেচ পড়া/ সামলােনার যTপািতর ডকI েমেwশন , 
চ) কমী� েদর �ারা উপযIQ িপিপই ব'বyত হে´ তার ডকI েমেwশন, ছ) Jিশ�েণর ডকI েমেwশন 

 

  
)সফ. ডাটা িশট অবশ'ই )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সে� সাম�স'পূণ4 বা 
সমতI ল থাকেত হেব।  
 
যিদ উৎপাদন/িনম4াণ Jি[য়াসমূহ, টI িলং, এবং তরল পিরেশাধনকারী রাসায়িনকসমূেহর িজএইচএস অথবা 
সমতI ল আেদশপE না থােক আংিশক হঁ.া !বেছ িনন। 
 
দয়া কের !নাট করEন:  higg.org-এ সম� এসিডএস নিথপE আপনার আপেলাড করার Jেয়াজন )নই 
)যেহতI  JচI র পিরমােণ ফাইল এেত অ]ভI 4Q থাকেব; ফাইল আপেলাড করার িবষয়. ঐি´ক। তেব আপিন 
)কাথায় এসিডএস সং[া] তথ' স�য় কেরন )সটা আপনার }oভােব িচিiত করেত পারা উিচত, এবং 
যাচাই চলাকালীন আপনােক এই তথ' সHেক4  িজzাসা করা হেব। 
  

উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না এমন কারখানা>িলর জন.: )সফ. ডাটা িশট বাধ'তামূলক )সই 
সম� রাসায়িনেকর জন' )য/িল উৎপাদন Jি[য়াসমূহ এবং টI িলং/সর�াম িবভাগ, যার অ]ভI 4Q হেলা 
}ট ি§নার, )মিশন িGজ/লুি®ক'াw, এবং তরল পিরেশাধনকারী রাসায়িনকসমূেহর সােথ সHmকnত। যিদ 
আপনার এমন )কােনা রাসায়িনক না থােক )য. পণ'েক }শ4 করেত পাের ()যমন, ি§িনং )Jাডা�সমূহ) 
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এবং/অথবা )মিশনেক র�ণােব�ণ বা �তলিসQ করার Jেয়াজেন রাসায়িনক ব'বহার কের না, তাহেল )বেছ 
)নেবন “"7েযাজ. নয়”। 
 

7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর):  রাসায়িনক 
নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং স�েয়র অনুশীলনসমূহ এবং কমী� েদর Jিশ�ণ ও সংেযাগ 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই কারখানার কােছ কারখানায় ব'বyত সম� রাসায়িনক পণ' সHmকnত সHূণ4 )সফ. ডাটা 
িশট (এসিডএস) থাকাটা Jত'াশা করা হে´।  সি�ত, ব'বyত এবং িন¶ািশত রাসায়িনেকর )থেক �া�' 
এবং িনরাপUা সHmকnত Jভােবর িবষয়. িনয়Tণ িচিiত করার জন' )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম 
(িজএইচএস)-এর সােথ স�িতপূণ4 অথবা সমতI ল )সফ. ডাটা িশট রাসায়িনক তথ'ািদর এক. Jাথিমক 
সূE িহেসেব ব'াপকভােব �ীক~ ত। যিদ কারখানা এমন জায়গায় অবি�ত হয় )যখােন িজএইচএস এখনও 
বসােনা হয়িন, সমতI ল এক. মানদe )মেন চলেত হেব। কারখানােক রাসায়িনক ব'বহার করার আেগ 
)সফ. ডাটা িশট (এসিডএস) সংGহ এবং পয4ােলাচনা করেত হেব, যােত এসিডএস-এর সম� জরjির তথ' 
সHূণ4 এবং }oভােব )বাঝার িবষয়. িনিXত করা যায়। এসিডএস এক. ডকI েমw )যখােন স¸াব' ঝI ঁ িক 
(�া�', আ/ন, )তজিKয়তা এবং পিরেবশগত) এবং রাসায়িনক পণ' িনেয় কীভােব িনরাপেদ কাজ করেত 
হেব )স সHেক4  তথ'ািদ থােক। )সফ. ডাটা িশট (এসিডএস) থাকার িবষয়. আস� Jিশ�ণ এবং এই 
িবভােগর ব'ব�াপনা সং[া] আচরেণর এক. ভf িমকা। 
 
)সফ. ডাটা িশট (এসিডএস) রাসায়িনক সং[া] িবপদ, �া�', এবং িনরাপUা সং[া] এক. 
সHূণ4 কায4[ম গঠন Vরj করার জন' এক. অত'াবশ'কীয় িব¯ু।  তােদরেক সং}েশ4 আসেত হেব এমন 
)কােনা রাসায়িনক পণ' সHেক4  )কউ )কােনা তথ' চাইেল এ. )যেকােনা ব'িQর জন' এক. আবশ'ক 
ডকI েমw। রাসায়িনক খIবই িবপhনক হেত পাের, িবেশষ কের যিদ আপিন )স/েলােক বারংবার নাড়াচাড়া 
করেত থােকন অথবা যিদ )স/েলােক যথাযথভােব স�য়, পিরবহন, বা ব'বহার না করা হয়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
রাসায়িনক ব'ব�াপনার দািয়ে� থাকা একজন ব'িQর জন' এসিডএস-এ Jাপ' সম� Jেয়াজনীয় তথ' 
বIঝেত পারাটা এবং এসিডএস-এ JদU তেথ'র িনভI 4 লতা এবং পয4া�তা বIঝেত পারাটা দরকাির। িবপদ 
িচিiত করা এবং রাসায়িনক উপাদােনর তথ'াবলীর িববরণ যথাযথ রেয়েছ িকনা তা )দখার জন' এই 
িবভাগ/েলােত )দয়া সম� তথ' মূল'ায়ণ করা হেব এবং খI ঁ.েয় )দখা হেব।  রাসায়িনেকর বাে`র উপেরর 
)লেবল এবং এসিডএস-এ )ঘািষত তথ' সHmকnত এবং যাচাইক~ ত হেত হেব। )ভতের আসা সম� 
রাসায়িনেকর )লেবল/েলােক যাচাই করেত হেব এবং )স/েলা আসল হেত হেব ও 
িজএইচএস িসএলিপ বা )দশিভিUক Jিবধােনর সে� স�িতপূণ4 হেত হেব। 
 
)সইসব )�েE )যখােন িনmদno টI িলং/ি§িনং রাসায়িনক যথাযথ িজএইচএস-এর সে� স�িতপূণ4 নয় 

/এসিডএস-এর সমতI ল নয়, পেণ'র উপরকার )লেবল )দেখ িনন )যখােন উপকরণ/েলার িববরণ এবং  
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আেরা িবশদ !বাঝাপড়ার জন.ঃ 
• )জডিডএইচিস এমএসিডএস Jিশ�ণ মডI 'ল। 
● )জডিডএইচিস অ'াকােডিম: https://academy.roadmaptozero.com/ 
● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৫ 

এবং অধ'ায় ৬ 
● িজএইচএস: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-

SG-AC10-30-Rev8e.pdf  

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● সHূণ4 এবং হালনাগাদ করা এমএসিডএস/এসিডএস (রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর কােছ 
হালনাগাদ করার জন' আেবদন করা হয় অ]ত Jিত 3 বছর অ]র) পাওয়া যােব সম~ 
রাসায়িনেকর জন'। 

● কম4চারীেদর জন' সহজেবাধ' ভাষায় এমএসিডএস/ )সফ. ডাটা িশট পাওয়া যায় (অ]ত )যসব 
িবভাগ/েলা Jত'�ভােব পিরচালনামূলক িবভােগর কম4চারীেদর িনরাপUা এবং স�েয়র 
বাধ'বাধকতার সে� জিড়ত, )যমন Jাথিমক V{jষা, ঝI ঁ িক, এবং দাহ'তা সং[া] তথ')। 

● এমএসিডএস/এসিডএস অনুযায়ী মূল িবপদ এবং িনরাপUা সং[া] তথ'ািদ Jিত. িনmদno 
রাসায়িনেকর জন' িনmদno Jিত. অব�ােন }oভােব/ দৃশ'মানভােব Jদmশnত হেত হেব। 

● এমএসিডএস/এসিডএস হেলা )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সে� 
স�িতপূণ4 (অথবা তার সমতI ল)। 

● এমএসিডএস/এসিডএস জরjির Jিতি[য়া দেলর সে� অভ']রীণভােব এবং বিহরাগতভােবও 
)শয়ার করা হয় যােত জরjির পিরি�িতর জন' পয4া� J�িতর পিরক@না করা স¸ব হয়। 

● )যসব রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসেবন )স/েলার )�েE ব'িQগত িনরাপUা, �া�', এবং 
যথাযথভােব রাসায়িনক/েলােক নাড়াচাড়া করার িবষেয় কীভােব   এমএসিডএস/ এসিডএস পড়েত 
এবং বIঝেত হেব )সই িবষেয় এবং যখন দরকার তখন যথাযথভােব )স/েলােক িনKমণ করােনার 
জন' কম4চারীেদর  (যার অ]ভI 4Q িক¢ সীিমত নয়ঃ রাসায়িনক পিরচালনা এবং িবপhনক বজ4 ' 
নাড়াচাড়া করা) Jিশ�ণ )দয়া হয়। 

● শারীিরক বাধা বা িবপেদর ){ণীিবভাগ, এবং/অথবা িসএলিপ )লেবেলর মাধ'েম  রাসায়িনক স�য় 
এলাকা যথাযথভােব পৃথক করা রেয়েছ, এবং Jেবশপথ ও কােজর জায়গায় যথাযথ সংেকত রেয়েছ 
এবং এই সম� জায়গা/েলােত যথাযথ িনয়িTত অ'াে`েসর ব'ব�াও রেয়েছ।  

আংিশক হঁ.া  
• এমএসিডএস/এসিডএস িজএইচএস ফরম'ােট )নই, তেব এেত সম� Jেয়াজনীয় তথ' আেছ, যার 

অ]ভI 4Q হেলা তেব এ/েলােতই সীমাবW নয়ঃ রাসায়িনক পেণ'র তথ' এবং তার গঠন, িবপেদর 
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){ণীিবভাগ এবং তার সংেকতসমূহ, সরবরাহকারীর (িনম4াতা বা উৎপাদনকারী) তথ', উেcিশত 
ব'বহার/ িনmদno ব'বহার, �া�' এবং িনরাপUা, স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িক/িল, ব'িQগত সাবধানতা, 
সুর�ামূলক সর�াম এবং জরjির Jি[য়াসমূহ, Jাথিমক V{jষা পWিত/িল, উপসগ4সমূহ এবং 
Jেয়াজনীয় িচিকৎসা, সীমাবW করা এবং ি§িনং-এর জন' Jেয়াজনীয় পWিতসমূহ এবং উপকরণ, 
িনরাপদ ব'বহারিবিধ এবং নাড়াচাড়া করার পWিত/িল, উপেচ পড়েল তা সামলােনার পWিত, 
িনরাপেদ স�েয়র শত4 াবলী যার অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অস�িত, রাসায়িনক িবষাQতা, ি�রতা, 
)তজিKয়তা, এবং )যেকানও স¸াব' িবপhনক Jিতি[য়া অথবা পচন ধরা, িনKমণ এবং বজ4 ' 
পিরেশাধন পWিতসমূহ, পিরবহেনর জন' িবপেদর ){ণীিবভাগসমূহ এবং ঝI ঁ িক/িল। 

● সHূণ4 এবং হালনাগাদ করা এমএসিডএস/এসিডএস (অ]ত Jিত 3 বছর অ]র) সম~  
রাসায়িনেকর জন' পাওয়া যােব। 

● কম4চারীেদর জন' সহজেবাধ' ভাষায় এমএসিডএস/এসিডএস পাওয়া যায় (অ]ত )যসব 
িবভাগ/েলা Jত'�ভােব পিরচালনামূলক িবভােগর কম4চারীেদর িনরাপUা এবং স�েয়র 
বাধ'বাধকতার সােথ জিড়ত, )যমন Jাথিমক V{jষা, ঝI ঁ িক, এবং দাহ'তা সং[া] তথ')। 

● এমএসিডএস/এসিডএস অনুযায়ী মূল িবপদ এবং িনরাপUা সং[া] তথ'ািদ Jিত. িনmদno 
রাসায়িনেকর জন' িনmদno Jিত. অব�ােন }oভােব/ দৃশ'মানভােব Jদmশnত হেত হেব। 

● এমএসিডএস/এসিডএস জরjির Jিতি[য়া দেলর সে� অভ']রীণভােব এবং বিহরাগতভােবও 
)শয়ার করা হয় যােত জরjির পিরি�িতর জন' পয4া� J�িতর পিরক@না করা স¸ব হয়। 

● )যসব রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসেবন )স/েলার )�েE ব'িQগত িনরাপUা, �া�', এবং 
যথাযথভােব রাসায়িনক/েলােক নাড়াচাড়া করার িবষেয় এবং যখন দরকার তখন 
যথাযথভােব )স/েলােক িনKমণ করােনার জন'  কীভােব এমএসিডএস/   এসিডএস পড়েত এবং 
বIঝেত হেব )সই িবষেয় কম4চারীেদর  Jিশ�ণ )দয়া হয়।  

)যসকল )ফিসিল.  !কবলমাW !ফিসিল&র ি8য়াকলােপর কােজ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● সHূণ4 এবং হালনাগাদ করা এমএসিডএস/এসিডএস (অ]ত Jিত 3 বছর অ]র) সব>িল  
রাসায়িনেকর জন' পাওয়া যােব। 

● কম4চারীেদর জন' সহজেবাধ' ভাষায় এমএসিডএস/এসিডএস পাওয়া যায় (অ]ত )যসব 
িবভাগ/েলা Jত'�ভােব পিরচালনামূলক িবভােগর কম4চারীেদর িনরাপUা এবং স�েয়র 
বাধ'বাধকতার সােথ জিড়ত, )যমন Jাথিমক V{jষা, ঝI ঁ িক, এবং দাহ'তা সং[া] তথ')। 

● এমএসিডএস/এসিডএস অনুযায়ী মূল িবপদ এবং িনরাপUা সং[া] তথ'ািদ Jিত. িনmদno 
রাসায়িনেকর জন' িনmদno Jিত. অব�ােন }oভােব/ দৃশ'মানভােব Jদmশnত হেত হেব। 

● এমএসিডএস/এসিডএস হেলা )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ 
স�িতপূণ4 (অথবা তার সমতI ল), )যখােন Jেযাজ', )যমন অেনকটা রাসায়িনকঃ )তল এবং 
লুি®ক'াw, ই.িপ রাসায়িনক, ইত'ািদ। অন'ান' ফরম'ােট এমএসিডএস/এসিডএস 
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(িজএইচএস(িবহীন ফরম'ােট )যমন পণ' সং[া] িনেদ4 শাবলীর ম'ানু'য়াল) কম পিরমােণর 
রাসায়িনেকর জন' গৃহীত হেত পাের )যমন }ট ি§নার, )P Gীজ, ইত'ািদ, যত�ণ পয4] এেত সম� 
দরকাির তথ' থাকেব, )যমনঃ রাসায়িনক পেণ'র তথ'াবলী এবং তার গঠনগত উপাদান, িবপেদর 
){ণীিবভাগ এবং সংেকতসমূহ, সরবরাহকারীর (িনম4াতা) তথ', উেcিশত ব'বহার/িনmদno সমাি�গত 
ব'বহার (এ¥ ইউজ), �া�' এবং িনরাপUা সং[া] স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িকসমূহ, ব'িQগত 
সাবধানতা, সুর�ামূলক সর�াম এবং জরjির Jি[য়াসমূহ, Jাথিমক V{jষা পWিত, উপসগ4 এবং 
আবশ'ক িচিকৎসা, িনরাপদ ব'বহার এবং নাড়াচাড়ার পWিত, িনরাপদ সংর�েণর শত4 াবলী যােত 
অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অসাম�স', িনKমণ এবং বজ4 ' পিরেশাধন পWিত। 

● এমএসিডএস/এসিডএস জরjির Jিতি[য়া দেলর সােথ অভ']রীণ ভােব এবং বিহরাগতভােবও 
)শয়ার করা হয় যােত জরjির পিরি�িতর জন' পয4া� J�িতর পিরক@না করা স¸ব হয়। 

● )যসব রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসেবন )স/েলার )�েE ব'িQগত িনরাপUা, �া�', এবং 
যথাযথভােব রাসায়িনক/েলােক নাড়াচাড়া করার িবষেয় এবং যখন দরকার তখন 
যথাযথভােব )স/েলােক িনKমণ করােনার জন' কীভােব এমএসিডএস/   এসিডএস পড়েত এবং 
বIঝেত হেব )সই িবষেয় কম4চারীেদর  Jিশ�ণ )দয়া হয়।  

আংিশক হঁ.া  
• সHূণ4 এবং হালনাগাদ করা এমএসিডএস/এসিডএস (অ]ত Jিত 3 বছর অ]র) সব/িল  

রাসায়িনেকর জন' পাওয়া যােব। 
● কম4চারীেদর জন' সহজেবাধ' ভাষায় এমএসিডএস/এসিডএস পাওয়া যায় (অ]ত )যসব 

িবভাগ/েলা Jত'�ভােব পিরচালনামূলক িবভােগর কম4চারীেদর িনরাপUা এবং স�েয়র 
বাধ'বাধকতার সােথ জিড়ত, )যমন Jাথিমক V{jষা, ঝI ঁ িক, এবং দাহ'তা সং[া] তথ')। 

● এমএসিডএস/এসিডএস অনুযায়ী মূল িবপদ এবং িনরাপUা সং[া] তথ'ািদ Jিত. িনmদno 
রাসায়িনেকর জন' িনmদno Jিত. অব�ােন }oভােব/ দৃশ'মানভােব Jদmশnত হেত হেব। 

● এমএসিডএস/এসিডএস িজএইচএস ফরম'ােট )নই, তেব এেত সম� Jেয়াজনীয় তথ' আেছ, )যমন: 
রাসায়িনক পেণ'র তথ'াবলী এবং তার গঠনগত উপাদান, িবপেদর ){ণীিবভাগ এবং সংেকত, 
সরবরাহকারীর (িনম4াতা) তথ', উেcিশত ব'বহার/িনmদno সমাি�গত ব'বহার (এ¥ ইউজ), �া�' 
এবং িনরাপUা সং[া] স¸াব' িবপদ এবং ঝI ঁ িক, ব'িQগত সাবধানতা, সুর�ামূলক সর�াম এবং 
জরjির Jি[য়া, Jাথিমক V{jষা পWিত, উপসগ4 এবং Jেয়াজনীয় িচিকৎসা, িনরাপদ ব'বহারিবিধ 
এবং নাড়াচাড়ার পWিত, িনরাপদ সংর�েণর শত4 াবলী যােত অ]ভI 4Q হেলা )যেকােনা অসাম�স', 
িনKমণ এবং বজ4 ' পিরেশাধন পWিতসমূহ। 

● এমএসিডএস/এসিডএস জরjির Jিতি[য়া দেলর সােথ অভ']রীণ ভােব এবং বিহরাগতভােবও 
)শয়ার করা হয় যােত জরjির পিরি�িতর জন' পয4া� J�িতর পিরক@না করা স¸ব হয়। 

● )যসব রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসেবন )স/েলার )�েE ব'িQগত িনরাপUা, �া�', এবং 
যথাযথভােব রাসায়িনক/েলােক নাড়াচাড়া করার িবষেয় এবং যখন দরকার তখন 
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যথাযথভােব )স/েলােক িনKমণ করােনার জন' কীভােব এমএসিডএস/   এসিডএস পড়েত এবং 
বIঝেত হেব )সই িবষেয় কম4চারীেদর  Jিশ�ণ )দয়া হয়। 

● এনএ (Jেযাজ' নয় যTপািত-িবহীন) কারখানা/েলার জন'  

আবশ.ক ডকO েমেnশন:  (এ>িলেক আপেলাড করা বাধ.তামূলক নয় িক� যাচাইেয়র সময় !চক করা 
হেব): 

● রাসায়িনেকর বণ4নামূলক তািলকা ()কিমক'াল ইনেভwির িলq, িসআইএল) 
● )সফ. ডাটা িশট (এসিডএস বা এমএসিডএস) হেলা )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম 

(িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 অথবা সমতI ল [আেগর JেK আপেলাড কের থাকেল )ছেড় 
িদন] 

● )¬াব'ািল হারেমানাইজড িসেqম - ){ণীিবভাগ, )লেবল লাগােনা এবং )মাড়কজাত করা 
(িজএইচএস িসএলিপ) 

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না 
● উপেচ পড়া িনয়Tণ / সীমাবW করার যTপািতর নিথপথ (ডকI েমেwশন) 
● যথাযথ িপিপই কম4চারীেদর �ারা ব'বহার হে´ )স িবষেয় ডকI েমেwশন 
● Jিশ�ণ সং[া] নিথ (ডকI েমেwশন) 
● উপেরাQ িবষয়ব�র িনভI 4 লতা যাচাই করা উিচত 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• এমএসিডএস/এসিডএস এবং িসএলিপ িবষেয় দািয়�Jা� তTাবধায়ক এবং কমী� েদর )বাঝাপড়া 

পরী�া করjন। 
● তােদর কােজর জায়গায় িক িবিভ� রাসায়িনেকর ){ণীিভিUক িবপদ সHেক4  তারা ব'াখ'া িদেত 

স�ম হেয়েছন? 
● সাম�স'পূণ4তা সHেক4  তােদর )বাঝাপড়া পরী�া করjন )যমন �িয়ÚI  এবং দাহ' 

রাসায়িনক, ইত'ািদ। িভ� িবপেদর ){ণীিবভাগ-সH� রাসায়িনক/েলার )�েE কারখানা. 
কীভােব  স�েয়র ব'ব�া কের? 

● িভ� িবপেদর সংেকত সHেক4  তােদর )বাঝাপড়া পরী�া করjন। চাকিরেত রাসায়িনেকর িবপেদর 
)�েE )শষ কেব তারা Jিশ�ণ )পেয়িছেলন রাসায়িনক নাড়াচাড়া করার সময় Jেয়াজনীয় িপিপই-
এর যথাযথ Jেয়াগ সHেক4 ও িজzাসা করjন।  

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ   

o রাসায়িনক রাখার সবক. আধাের (ব'বyত হে´ এবং ভাeাের রেয়েছ) যথাযথ )লেবল লাগােনা 
আেছ িকনা )দখIনঃ রাসায়িনেকর নাম, এসিডএস-এর সােথ স�িতপূণ4 িবপেদর ){ণীিবভাগ, 
ব'াচ/লট ন�র, িনম4ােণর তািরখ। 
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o ৫. র�ক পদাথ4 (যিদ Jেযাজ' হয়) এবং ৫. অি`িলয়াির, অথবা কারখানায়  রেয়েছ এমন 
১০. িবিভ� রাসায়িনক পরী�া করjন )দখার জন' )য এমএসিডএস/এসিডএস সHূণ4 আেছ 
িকনা (অ]ভI 4Q আেছ িবশেদ সম� তথ' এবং িবভাগ) এবং অন-সাইট পাওয়া যাে´ িকনা। 

o কেয়ক. Jি[য়ার নমুনা পয4ােলাচনা করjন )যমন রাসায়িনক স�য় করা, পৃথক করা, এবং 
িনKমণ করােনা, এমএসিডএস/এসিডএস-এর বাধ'বাধকতার সােথ িক )স/েলা স�িতপূণ4? 

o ভাeারজাত করার )�েE এমএসিডএস/এসিডএস-এর )কােনা িবেশষ ধরেনর  শত4 াবলী িক 
বাধ'তামূলক ()যমন, সাম�স' থাকা, িনয়িTত আt4 তা, তাপমাEার সংেবদনশীলতা, পািনর 
)তজিKয়তা, ইত'ািদ)? তTাবধায়ক / ম'ােনজার িক এই আবশ'কতা/েলা বIঝেত )পেরেছন এবং 
পূরণ কেরেছন? 

o কম4চারীরা )য ধরেনর রাসায়িনক নাড়াচাড়া করেছন )স/েলার জন' এসিডএস-এ 
তািলকাভI Q বাধ'বাধকতার সােথ )মেল এমন যথাযথ িপিপই তারা ব'বহার করেছন িকনা )স. 
পরী�া কের )দখIন 

o উপচােনা িনয়Tণ / সামলােনার জন' যথাযথ যTপািত রেয়েছ 
o রাসায়িনক ভাeােরর এলাকা/েলােত যথাযথ সংেকতাবলী রেয়েছ  

আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  
• )জডিডএইচিস Jিশ�ণ অ'াকােডিম (http://www.roadmaptozero.com/academy/ ) 

 

৩। !যসম~ কমী@ রা রাসায়িনক িনেয় নাড়াচাড়া কেরন তােদর সকলেক িক আপনার কারখানা 
রাসায়িনক সং8া] িবপদ, ঝO ঁ িক, যথাযথভােব নাড়াচাড়া, এবং জরEির অবGায় বা উপেচ পড়ার 

ঘটনা ঘটেল িক করেত হেব !স িবষেয় 7িশMণ !দয়? 
 
যিদ তা হয়, আপনার 7িশMেণ অ]ভOK N সম~ িবষয়>েলা !বেছ িননঃ 
 
কত জন কমKচারীেক 7িশMণ !দয়া হেয়িছল?  
 
আপিন আপনার কমী@ েদর কত ঘন ঘন 7িশMণ 7দান কেরন? 
 
সুপািরশ করা আপেলাডঃ ক) Jিশ�ণ, Jিশ�েণর মাধ'েম )শখােনা িবষয়ব�র নমুনা; খ) Jিশ�েণর 

ক'ােলeার; গ) কম4চারীেদর Jিশ�েণ উপি�তেদর তািলকা 

 

Jিশ�ণ অবশ'ই নিথবW হেত হেব এবং এর অ]ভI 4Q হেত হেব রাসায়িনক িবপদ এবং িচিiতকরণ; 
এমএসিডএস/এসিডএস; সংেকতসমূহ; সাম�স' এবং ঝI ঁ িক; যথাযথভােব স�য় করা এবং নাড়াচাড়া করা; 
জরjির পিরি�িত, দুঘ4টনা, অথবা উপেচ পড়ার ঘটনায় ব'িQগত সুর�া যTপািত এবং Jি[য়াসমূহ; 
রাসায়িনক স�য় এলাকােত যাতায়ােত িনেষধাzা; ট'ােs থাকা রাসায়িনেকর স¸াব' পিরেবশগত Jভাব; এই 
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আধার/েলা )যখােন ব'বহার করা হয়, স�য় করা হয় এবং পিরবহন করা হয় )সইসব এলাকােত কম4চারীেদর 
)দয়া শারীিরক সুর�াব'ব�া; এবং এই সুর�াব'ব�ােক নজের রাখা এবং র�ণােব�ণ করার সােথ সHmকnত 
তােদর ব'িQগত কত4ব'। 
 
)রফাের�ঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৪ 
 

যিদ আপনার নিথপE না থােক অথবা আপিন তািলকাভf Q সম� িবষয়ব� িনেয় কাজ না কের থােকন তেব 
আংিশক হঁ.া !বেছ িনন। 
 
7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর):  রাসায়িনক 
নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং স�েয়র অনুশীলনসমূহ এবং কমী� েদর Jিশ�ণ ও সংেযাগ 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
কম4চারীেদর রাসায়িনক/েলা নাড়াচাড়া করেত )দয়ার আেগ )ফিসিল.েক িদেয় নাড়াচাড়া/িনরাপUার উপর 
এক. Jিশ�ণ করােনাই এই JেKর উেcশ'। 
 
Jিশ�েণর উপকরেণর এক. অভ']রীণ িবপhনক এবং িবপদহীন রাসায়িনকসমূহ, তােদর নাড়াচাড়া 
করার পWিত, িনয়Tেণর পিরমাপ এবং জরjির পিরি�িতর তািলকা থাকা উিচত। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া 

• িনয়িমতভােব Jিশ�ণ )দয়া হয় (অ]ত �Eমািসক িভিUেত অথবা এমন এক. হাের )য. 
টান4ওভারেরর হার অনুযায়ী নতI ন কমী� েদর Jিশ�ণ )দয়ােত পাের) এবং ডকI েমw করা হয়। 

● Jিশ�েণর িবষয়ব�/েলার অ]ভI 4Q হেত হেবঃ রাসায়িনক িবপদ এবং িচিiতকরণ; 
এমএসিডএস/এসিডএস; সংেকতসমূহ; সাম�স' এবং ঝI ঁ িক; যথাযথভােব স�য় করা এবং 
নাড়াচাড়া করা; জরjির পিরি�িত, দুঘ4টনা, অথবা উপেচ পড়ার ঘটনায় ব'িQগত সুর�া যTপািত 
এবং Jি[য়াসমূহ; রাসায়িনক স�য় এলাকােত যাতায়ােত িনেষধাzা; ট'ােs থাকা রাসায়িনেকর 
স¸াব' পিরেবশগত Jভাব; এই আধার/েলা )যখােন ব'বহার করা হয়, স�য় করা হয় এবং পিরবহন 
করা হয় )সইসব এলাকােত কম4চারীেদরেক )দয়া শারীিরক সুর�াব'ব�া; এবং এই সুর�াব'ব�ােক 
নজের রাখা এবং র�ণােব�ণ করার সােথ সHmকnত তােদর ব'িQগত কত4ব' 

● রাসায়িনক পিরচালনা সং[া] কােজর জন'দায়বW সম� কমী� রা Jিশ�েণ উপি�ত িছেলন। 

আংিশক হঁ.া  
• পিরি�িত ১◌ঃ Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল িক¢ )স.েক ডকI েমw করা হয়িন, অথবা সম� সংি�o 

কম4চারীেদর )দয়া স¸ব হয়িন, অথবা িনয়িমতভােব )দয়া হয়িন (বাmষnক)। 
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● পিরি�িত ২◌ঃ Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল এবং ডকI েমেwশনও করা হেয়িছল িক¢ সম� Jেয়াজনীয় 
িবষেয় )দয়া যায়িন )যমন, রাসায়িনক িবপদ এবং তার িচিiতকরণ,  এমএসিডএস/এসিডএস, 
সংেকত, সাম�স' এবং ঝI ঁ িক, যথাযথভােব ভাeারজাত করা এবং নাড়াচাড়া করা, িপিপই/েলা, 
এবং জরjির পিরি�িত, দুঘ4টনা, অথবা উপেচ পড়েল Jি[য়া। 

নিথপW আবশ.কঃ  
o সম� িবষয়/েলােক অ]ভI 4Qকারী Jিশ�েণর ডকI েমw (সHূণ4 হঁ'া উUর )দয়ার জন') 
o আংিশক ডকI েমেwশন অথবা )কবলমাE আংিশক িবষয়ব� অ]ভI 4Qকারী  Jিশ�ণ )য.েক 

ডকI েমেwড করা হেয়েছ 

িজsাসা করার জন. 7tঃ  
• সাইেটর মেধ' িদেয় ঘI ের ঘI ের )দখার সময় )য সম� {িমকরা রাসায়িনক সং[া] ি[য়াকলাপ 

সামলান তােদর িজzাসাবাদ করjন যােত তারা রাসায়িনেকর িবপদ, ঝI ঁ িক, যথাযথভােব নাড়াচাড়া 
করা, িপিপই, এবং জরjির পিরি�িতেত বা উপেচ পড়েল িক করেত হেব )স সHেক4  অবগত িকনা তা 
জানা যায়। 

 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ  

• Jিশ�েণর উপকরণ পয4ােলাচনা করjন 
● Jিশ�েণর উপকরেণর িবষেয় Jধান কমী� রা জানােত পারেবন এবং Jিশ�েণ JদU র�পেরখা 

অনুযায়ী Jি[য়া অনুসরণ করেত পারেবন।  

৪। আপনার কারখানার রাসায়িনক ি}ল্  এবং জরjির Jিতি[য়ার পিরক@না রেয়েছ যা পয4ায়[েম 

অভ'াস করােনা হয়? 
এই িবষেয় কতজন কমী@ রা 7িশিMত হেয়িছল?  
 
আপিন এই িবষেয় আপনার কমী@ েদর কত ঘন ঘন 7িশMণ 7দান কেরন? 
 
আপনার কারখানা িক রাসায়িনক ি¼ল্  এবং জরEির 7িতি8য়ার সােথ সJjকkত সম~ কমKচারী 
এবং পিরেবশগত ঘটনাবলীর !রকডK  রােখ? 
 
আপেলাড করjনঃ জরjির অব�ার পিরক@না/ কায4Jণালী  
 

  

িনেদ4 িশকা অনুসাের রাসায়িনক উপেচ পড়া এবং জরjির Jিতি[য়া পিরক@নার )�েE বাধ'বাধকতা/েলােক 
অবশ'ই পূরণ করেত হেব, এবং বছের দুবার সম� কম4চারীেদর অবশ'ই  
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এক. J'াáস ি©ল-এ অংশGহণ করেত হেব।)রফাের�ঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর 
)¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায়  4.3 
 

যিদ আপনার রাসায়িনক উপেচ পড়া এবং জরjির Jিতি[য়া পিরক@না থােক, িক¢ )স.র সম� 
বাধ'বাধকতা/েলা এখনও পূরণ না করা হেয় থােক অথবা আপনার J'াáস ি©ল না থােক আংিশক হঁ.া 
!বেছ িনন। 
 
!সইসকল !ফিসিল&র জন. যারা উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না: 
 
হঁ.া বলনু যিদ আপিন রাসায়িনক এবং উপেচ পড়া সং[া] পিরক@নাসমূেহর আবশ'কতা/িলেক পূরণ 
কের থােকন, তেব ি�-বাmষnক J'াáস ি©েলর Jেয়াজন )নই। 
 
অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর: জরjির Jিতি[য়া পিরক@না (এমােজ4 ি� )রসপ� v'ান, 
ইআরিপ), দুঘ4টনা এবং উপেচ পড়া উপশেমর পিরক@না 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
Jত'াশা হেলা )য কারখানা. }oভােব Jদশ4ন করেত স�ম হেব )য রাসায়িনক সং[া] )কােনা জরjির 
পিরি�িত �তির হেল কম4চারীরা জােনন )য তােদর কী করেত হেব। সম� কম4চারীেদর )কােনা ঘটনা ঘটেল 
ব'ব�া )নয়ার Jি[য়া অবশ'ই জানেত হেব - )কবলমাE সুর�া সং[া] যTপািত থাকাই যেথo নয়। )কােনা 
ডকI েমw পয4ােলাচনা করা বা কাউেক িজzাসা করার জন' না )থেম Jিতি[য়া তাৎ�িণক হওয়া Jেয়াজন - 
)য কারেণ পয4াব~ U অভ'াস জরjির (TI েল ফায়ার ি©েলর মেতা)। 
 
রাসায়িনক সং[া] জরjির পিরি�িতর )�েE এক. পিরক@না )থেক থাকেল )স. কম4চারীেদর মেধ' এবং 
কমু'িন.েত হতাহেতর ঘটনা এবং সংগঠেন স¸াব' আmথnক èস নামা Jিতেরাধ করেত পাের। এমােজ4 ি�েত 
সময় এবং পিরি�িতর অথ4 হেলা )য কত~ 4প� এবং সংেযাগ �াপেনর জন' �াভািবক চ'ােনেলর উপর 
িনয়িমতভােব কাজ করার জন' িনভ4 র করা যােব না। পিরি�িতর চাপ খারাপ িসWাে]র কারণ হেত পাের যার 
ফেল তী® �িত হেত পাের। রাসায়িনক সং[া] জরjির পিরি�িতর পিরক@নােক পয4াব~ U হাের পয4ােলাচনা 
করা আপনার কারখানােক সHদহীনতার িবষয়.র সমাধান করেত (যTপািত, Jিশ�ণJা� কত4 াব'িQ, 
সরবরাহ) অথবা এমােজ4 ি� �তির হওয়ার আেগই সেচতনতা �তির করেত সাহায' করেত পাের। এছাড়াও, 
জরjির পিরি�িতর পিরক@না িনরাপUা সং[া] সেচতনতােক )Jােমাট কের এবং কম4চারীেদর িনরাপUার 
Jিত সংগঠেনর একিনZতা )দখায়। মহানগরপািলকার যথাযথ কত4 াব'িQেদর সােথও কথা বলা দরকার 
)যেহতI  Jধান এমােজ4 ি�/েলার সময় িনয়Tণ �ানীয় সরকােরর হােত থাকেত পাের এবং অিতিরQ সHদ 
সহজJাপ' হেত পাের। সংেযাগ �াপন, Jিশ�ণ এবং পয4াব~ U হাের ি©ল পয4া� কম4কI শলতার িবষয়.েক 
িনিXত করেব যিদ পিরক@না.েক আবিশ'কভােব িনব4াহ করার দরকার হয়। 
 
JযI িQগত িনেদ4 শনাঃ 
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• কারখানার জন' এক. িলিখত, হালনাগাদ করা জরjির Jিতি[য়া পিরক@না (সমG কম4�লই এর 
আওতাধীন) থাকা আবশ'ক। এেত কীভােব িবি¤ং ফঁাকা করেত হেব )স সHেক4  িবশেদ িনেদ4 শাবলী, 
)যাগােযােগর নাম/খািল করার Jি[য়ার দািয়ে� থাকা ব'িQেদর তথ' অ]ভI 4Q থাকেত হেব। 

● পালােনার জন' Jাথিমক এবং ি�তীয় পথ/েলা সHেক4  সরল িনেদ4 শনা /রj�পূণ4   জায়গােত, 
Jেবশপেথ এবং এিলেভেটার, )টিলেফান ইত'ািদর কােছ লাগােনা থাকেত হেব। 

● জরjির Jিতি[য়ার )নত~ ব~ ¯েক িনmদno কত4ব' )দয়া উিচত, )যমন সম� কম4চারীরা )বিরেয় িগেয়েছন 
িকনা )স. যাচাই কের )দখা। 

● অ�মতা-সH� কম4চারীেদর এবং অতীেত িনmদno শারীরব~ Uীয় সমস'া রেয়েছ এমন 
ব'িQেদর িনরাপেদ বার কের )নয়ার জন' একজন এমােজ4 ি� )রসপ� িলডার ি�র করেত হেব। 

● অপসারণ Jি[য়ােক আটকােত পাের বা বাধা িদেত পাের এমন উপকরণ ôসnিড়েত না )রেখ খািল 
রাখেত হেব।  

● বা�েব আ/ন )লেগ যাওয়ার আেগ সমস'া/েলােক িচিiত করার জন' িনয়িমত ফায়ার ি©ল 
অভ'াস করােত হেব এবং িচিiত করেত পারা এই সমস'াজনক )�E/েলােত, এক. 
সংেশাধনী এবং Jিতেরাধমূলকপদে�প )নয়ার জন' কাজ করjন এবং )স.েক বা�বায়ন করjন। 
ি©লেক সব সময় Jক~ ত এমােজ4 ি�র মত কেরই িবেবচনা করেত হেব। 

● জরjির )ফান ন�র/েলা )যমন এমােজ4 ি�, দমকল এবং অভ']রীণ এমােজ4 ি� )রসপ� )নতােদর 
Jেত'ক )ফােনর কােছ )পাq করেত হেব। 

এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নার সােথ: 
• �ক বা )চােখ চেল িগেয় থাকেত পাের এমন রাসায়িনক সিরেয় )ফলার জন' এক. 

এমােজ4 ি� শাওয়ার এবং আই ওয়াশ )qশন র�ণােব�ণ কের আসেত হেব। 
● এক. Jাথিমক V{jষার বা` রাখIন )য.েক }oভােব িচিiত করা আেছ, সহজJাপ' হেব এবং 

ধIলা ও পািনর িবরjেW সুরি�ত আেছ।  বাে` থাকেত হেবঃ  
o মািসক িভিUেত পরী�া কের )দখােক নিথবW করার জন' পিরদশ4েনর ট'াগ 
o �ানীয় ভাষায় িলিখত Jাথিমক V{jষার িনেদ4 শাবলী এবং ব'বহােরর তািরখ )শষ হওয়ার 

তািরখ সহ সম� িজিনেসর এক. তািলকা 

)রফাের�ঃ 
● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায়  4.3 

 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া নূ'নতম িনেদ4 িশকা স�িলত কাগেজ থােক যা )জডিডএইচিস 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ )থেক Jা� এবং 
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এই পদাথ4/েলার )কােনাভােব দুঘ4টনাজিনত Jকাশ হেল পিরেবশ র�ার জন' Jেয়াজনীয় 
পদে�প/েলাও থােক। 

● পয4াব~ U ভােব J'াáস/ি©ল সংঘ.ত হয় (বছের অ]ত ২ বার) এবং ভােলাভােব নিথবW করা হয় 
● J'াáস/ি©েল সম� কম4চারীেদর অ]ভI 4Q করা হয় 

 
আংিশক হঁ.া  

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া রেয়েছ িক¢ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর 
)¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ �ারা JদU নূ'নতম িনেদ4 িশকা )নই 

● J'াáস/ি©ল নিথবW করা হয় এবং পয4াব~ U ভােব সংঘ.ত হয় িক¢ বছের ২ বােরর কম 
 
)যসকল )ফিসিল.  !কবলমাW !ফিসিল&র ি8য়াকলােপর কােজ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া নূ'নতম িনেদ4 িশকা স�িলত কাগেজ থােক যা )জডিডএইচিস 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ )থেক Jা� 

 

আংিশক হঁ.া  

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া রেয়েছ িক¢ নূ'নতম িনেদ4 িশকা )নই যা )জডিডএইচিস 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ Jদান কের 

● এনএ (Jেযাজ' নয় যTপািত-িবহীন) কারখানা/েলার জন' 

নিথপW আবশ.কঃ 

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া নূ'নতম িনেদ4 িশকা সহ রেয়েছ যা )জডিডএইচিস রাসায়িনক 
ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ )থেক Jা� (সJূণK হঁ.া-
বাচক পেয়েnর জন.) 

● জরjির Jিতি[য়া পিরক@না / Jি[য়া রেয়েছ িক¢ নূ'নতম িনেদ4 িশকা )নই যা )জডিডএইচিস 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১.০ ()ম ২০২০) – অধ'ায় ৪.৩ )থেক Jা� 
(আংিশক হঁ.া-বাচক পেয়েnর জন.) 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 

● এমােজ4 ি� )রসপ� v'ােনর জন' দায়বW ঊè4তন ম'ােনজার 
● Jিশ�ণ এবং ি©েলর zান সHেক4  অবিহত ম'ােনজার/কমী� রা 
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পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

● িলিখত এবং অভ'াস করা এমােজ4 ি� )রসপ� v'ান 
● }oভােব িচিiত করা, বাধামুQ এবং )খালা এমােজ4 ি� এি`ট/েলা 
● এমােজ4 ি� )রসপে�র জন' যTপািত )যমন, ি}ল িকট, শাওয়ার, আইওয়াশ )qশন, আ/ন 

িনব4াপক যT, সম�ই সাইেট পাওয়া যায় এবং সংি�o এলাকা/েলােত যােত কমী� রা সহেজ )পেত 
পােরন )সজন' সুেকৗশেল রাখা থােক 

● এমােজ4 ি� )রসপ� J'াáস /ি©েলর )রকড4   
● এমএসিডএস/এসিডএস   

৫। রাসায়িনক সUয় এবং ব.বহার হয় এমন সম~ জায়গায়, !Åাব.াল হারেমানাইেজশন িসেlম-

এর সােথ সাম_স.পূণK (অথবা সমতO ল) !সফ& ডাটা িশেটর সুপািরশ অনুযায়ী, আপনার 

কারখানার িক যথাযথ এবং কমKসJাদনেযাগ. সুরMামূলক এবং িনরাপgা সং8া] সর_ামসমূহ 

রেয়েছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশঃ ক) সংি�o রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িক এবং িনরাপUা সং[া] 

যTপািত )য রাসায়িনক িনরাপUা ব'ব�ার অধীন তার অভ']রীণ )চক/ অিডেটর সময়সূচী, যার 

অ]ভI 4Q থাকেব দািয়ে�র }o িবভাজন এবং )চক/ অিডেটর ফলাফল; খ) )যখােন Jেযাজ', )সখােন 

িপিপই এবং িনরাপUামূলক যTপািতর তািলকা সহ, মজুত ভাeার পুনঃসরবরাহ করা, যTপািতর 

র�ণােব�ণ অথবা Jিত�াপেনর সময়সূচী, )যখােন Jেযাজ' (আেগ আপেলাড হেয় থাকেল করেবন 

না)। 

  

সুর�া এবং িনরাপUা িবষয়ক সর�ােমর অ]ভI 4Q থাকেত পাের ি}ল )রসপ� িকট (রাসায়িনক.র জন' 
যথাথ4ভােব )বেছ )নয়া আকার, ধরন এবং অব�ান), িনয়িমতভােব পরী�া করা শাওয়ার এবং আইওয়াশ, 
িনয়িমতভােব র�ণােব�ণ করা আ/ন িনব4াপক যT, রাসায়িনেকর জন' যথােযাগ' 
(এমএসিডএস/এসিডএস-এর িভিUেত) ব'িQগত সুর�ামূলক সর�াম (পােস4ান'াল )Jােটক.ভ 
ইকI 'ইপেমw, িপিপই) )যমন সõিহক দ�ানা, সুর�ামূলক মুেখাশ, ল�া হাতলওয়ালা TI প ইত'ািদ। 
 
সর�াম/েলােক িজএইচএস-এর সােথ সাম�স'পূণ4 অথবা সমতI ল )সফ. )ডটা শীেট উি³িখত 
�বিশo'/েলােক অনুসরণ করেত হেব, সম� সং�ীo কম4চারীেদর জন' }oভােব দৃশ'মান থাকেত হেব 
()যমন, তালা লাগােনা কাবােড4  রাখা চলেব না; এবং সংি�o এলাকা/েলার কাছাকািছ রাখেত হেব), 
ভােলাভােব র�ণােব�ণ করেত হেব, এবং সংি�o কমী� েদর �ারা কম4কােeর সুZI তার জন' িনয়িমতভােব )চক 
করােত হেব। 
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)যসব কারখানা উৎপাদেনর )�েE রাসায়িনক ব'বহার কের নাঃ িনম4াণ Jি[য়া, টI িলং/ যTপািতর ){ণী, 
এবং পণ'েক }শ4 কের না )যসব পিরচালনা-সং[া]  রাসায়িনক )সই সম� রাসায়িনেকর )�েE এ. 
Jেযাজ'। 
  

7েয়াগগত মলূ কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং সংর�েণর অভ'াসসমূহ 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
ঝI ঁ িক িচিiত করা এবং Jিতেরাধমূলক/ জরjির যTপািত লাগােনা ও )যখােন Jেয়াজন )সই সম� জায়গায় 
সংেকত লাগােনার জন' কারখানা. )সফ. )ডটা শীট (এসিডএস) ব'বহার করেব এই Jত'াশা রেয়েছ। 
 
মূল উেcশ' হওয়া উিচত কম4চারী এবং/অথবা )রসপeারেদর অিন´াক~ তভােব সং}েশ4 আসা )থেক র�া 
করা, তা )স. �াভািবক ব'বহারকালীন অথবা দুঘ4টনার কারেণ অথবা যথাযথ ব'ব�াপনা পWিত এবং 
পিরচালনামূলক Jি[য়া অনুসরণ সেTও )কােনা ঘটনার কারেণ )হাক। }o সংেকত থাকা /রj�পূণ4, 
যােত কারখানার কম4চারীরা এবং জরjির িবভােগর   কমী� রা তাৎ�িণকভােব জানেত পােরন )য সংর�ণ করা 
সাবq'া� এবং/অথবা )য/েলা তারা নাড়াচাড়া কেরন )স/েলা তােদরেক িবপhনক )কােনা ব�র  স�খুীন 
করেত পাের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এমএসিডএস/এসিডএস-এর িবভাগ ৮-এ িপিপই-এর িববরণ )দয়া আেছ এবং িববরণ/েলােক )বাঝা 
Jেয়াজন এবং যথাযথভােব অনুসরণ করা দরকার। যিদ )কােনা কারখানায় অত'] অিধক সংখ'ক 
রাসায়িনক থােক এবং )যাগ' িপিপই-এর িনব4াচন িবেবচনা করার Jেয়াজন হয়, )সে�েE সম� 
রাসায়িনেকর মেধ'   িপিপই-এর তী®তা এবং যথাথ4তার িভিUেত )যাগ' িপিপই িনব4াচন করার পরামশ4 )দয়া 
হয়।  কারখানােত Jেয়াজনীয় িপিপই-এর ধরন/েলা পয4েব�ণ করjন এবং )সই   িপিপই/েলােক িনব4াচন 
করjন )য/েলা স¸াব' সম� রাসায়িনক/েলার জন' যথাযথভােব যেথo হেত পাের এবং িনিXত করjন )য 
সংি�o রাসায়িনক নাড়াচাড়া করার জন' যথাযথ িপিপই-এর ব'বহার সHেক4  কম4চারীেদর )বাঝার জন' 
িপিপই-এর ধরেনর িভিUেত তােদর পৃথকীকরণ করা হয়। িপিপই/েলােক পয4াব~ U পWিতেত পয4ােলাচনা করা 
এবং যখন Jেয়াজন Jিত�াপন করাও দরকাির। িপিপই/েলা )যখােন সং}েশ4 আেস )সখােন 
সমেয়র িবরিতর গণনার িভিUেত এই মূল'ায়ণ করা হয়। 

● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায়  4.6 
● এমএসিডএস/এসিডএস  
● http://www.labour.gov.hk/eng/public/os/C/equipment.pdf 
● http://ehsdailyadvisor.blr.com/2012/04/11-rules-for-safe-handling-of-hazardous-

materials/  

অন.ান. তথ.ািদঃ 
িজআইেজড কারখানার পিরক@না 
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সংsাসমূহঃ 
'যথাযথ' - )¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ স�িতপূণ4  (অথবা সমতI ল) 
এসিডএস-এ এর অথ4 )যভােব িনmদno করা হেয়েছ; 
'ি[য়ামূলক' - অথ4 

1. সম� সংি�o কম4চারীেদর জন' সহেজ পাওয়ার মেতা (}oভােব Jতীয়মান - তালা 
লাগােনা )qােরজ কাবােড4  রাখা থােক না; এবং সংি�o এলাকার খIব কােছ), 

2. সুসংরি�ত, 
3. ি[য়াশীলতার জন' িনয়িমতভােব )চক করা হয়, সংি�o কমী� েদর �ারা )যমন এলাকা তTাবধায়ক 

(এিরয়া সুপারভাইজার), ইএইচএস কত4 াব'িQ। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
যথাযথ সংেকত এবং িনরাপেদ নাড়াচাড়া করার সর�ােমর জন' সাইেট )ফিসিল.র �ারা কাজ/সংর�ণ 
এলাকার পয4ােলাচনা করার মাধ'েম যাচাই করা হেয়েছ। 
 
দয়া কের )নাট করjন )য এই JেKর জন' )কােনা আংিশক হঁ.া )নই।  
 
)যসব কারখানা উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ'া 

● কারখানার এক. পিরক@নােত কারখানােত রাসায়িনক সংর�ণ এবং ব'বহােরর জন' িনmদno 
অ�ল/েলার এক. িববরণ থাকেত হেব। ছিবযIQ পিরক@না.েত সবেচেয় /রj�পূণ4 
এলাকা/েলার এক. চটজলিদ র�পেরখা থােক। 

● Gহণ এবং সরবরাহ )দয়া 
● রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা ()কDীভf ত /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা) 
● রাসায়িনক Jি[য়াকরণ এলাকা 
● িনম4াণ / উৎপাদন এলাকা 
● বজ4 ' রাসায়িনক সংর�ণ (যার অ]ভI 4Q হেলা অবিশo এবং তািরখ )পিরেয় যাওয়া রাসায়িনক) 
● পরী�াগার, টI ল শপ, র�ণােব�ণ, ইত'ািদ। 
● সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত সব সময়ই অন-সাইট পাওয়া যােব এবং সংি�o 

এলাকােত কম4চারীেদর কােছ সহজJাপ' হওয়ার জন' সুেকৗশেল অবি�ত 
● সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত যথাযথ এবং )¬াব'াল হােম4ানাইেজশন িসেqম 

(িজএইচএস)-এর সােথ স�িত )রেখ Jিত. সংরি�ত/ব'বyত রাসায়িনেকর জন' 
এমএসিডএস/এসিডএস-এর সােথ সাম�স'পূণ4 (অথবা সমতI ল') 

● সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত/েলােক ভােলাভােব র�ণােব�ণ করা হয় এবং 
)স/েলার কায4�মতােক িনয়িমতভােব পরী�া কের )দখা হয় 
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)যসকল )ফিসিল. !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
হঁ.া 

o কারখানার এক. পিরক@নােত কারখানােত রাসায়িনক সংর�ণ এবং ব'বহােরর জন' িনmদno 
অ�ল/েলার এক. িববরণ থাকেত হেব। ছিবযIQ পিরক@না.েত সবেচেয় /রj�পণূ4 
এলাকা/েলার এক. চটজলিদ র�পেরখা থােক। 

o Gহণ এবং সরবরাহ )দয়া 
o রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা ()কDীভf ত /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা) 
o রাসায়িনক Jি[য়াকরণ এলাকা 
o িনম4াণ / উৎপাদন এলাকা 
o বজ4 ' রাসায়িনক সংর�ণ (যার অ]ভI 4Q হেলা অবিশo এবং তািরখ )পিরেয় যাওয়া রাসায়িনক) 
o পরী�াগার, টI ল শপ, র�ণােব�ণ, ইত'ািদ। 
o সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত সব সময়ই অন-সাইট পাওয়া যােব এবং সংি�o 

এলাকােত কম4চারীেদর কােছ সহজJাপ' হওয়ার জন' সুেকৗশেল অবি�ত 
o সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত যথাযথ এবং )¬াব'াল হােম4ানাইেজশন িসেqম 

(িজএইচএস)-এর সােথ স�িত )রেখ Jিত. সংরি�ত/ব'বyত রাসায়িনেকর জন' 
এমএসিডএস/এসিডএস-এর সােথ সাম�স'পূণ4 (অথবা সমতI ল') 

o সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত/েলােক ভােলাভােব র�ণােব�ণ করা হয় এবং 
)স/েলার কায4�মতােক িনয়িমতভােব পরী�া কের )দখা হয় 

● আবশ.ক ডকO েমn: (এ>িলেক আপেলাড করা বাধ.তামূলক নয় িক� যাচাইেয়র সময় খO ঁ&েয় 
!দখা হেব): 

o }oভােব দািয়� বI িঝেয় )দয়া এবং )চক/অিডেটর ফলাফল সহ রাসায়িনক িনরাপUার জন' 
অভ']রীণ পরী�া / অিডেটর সময় িনধ4ারণ করjন )য/েলার আওতায় আেস সংি�o 
রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িক এবং িনরাপUামূলক সর�াম 

o ভাeার আবার ভmতn করা, সর�ােমর র�ণােব�ণ অথবা Jিত�াপন, )যখােন Jেযাজ' সহ 
িপিপই এবং িনরাপUামূলক সর�ােমর ইনেভwির তািলকার জন' সময়সূচী িনধ4ারণ 

• িজsাসা করার জন. 7tঃ 
o কারখানার পিরক@না/জরjির Jিতি[য়া িবষেয় ঊè4তন কত~ 4প� 
o িনেজেদর দািয়�Jা� জায়গা/েলােত কত~ 4প� / তTাবধায়ক ঘI িরেয় )দখােবন 
o সুর�ামূলক এবং িনরাপUামূলক যTপািত/েলােক খI ঁ.েয় )দখা এবং র�ণােব�েণর দািয়ে� 

থাকা কমী� (রা) 

• পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
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o িনভI 4 লতা/সHূণ4তা যাচাই করার জন' ঘI ের )দখার সময় কারখানার নকশা. ব'বহার করjন 
o কম4চারীেদর জন' িপিপই-এর সহজJাপ'তা এবং যথাযথ ব'বহােরর পয4ােলাচনা, এবং Jাসি�ক 

এলাকা/েলােত এমএসিডএস/এসিডএস-এর িভিUেত করা িবপেদর ){ণীিবভােগর সােথ স�িত 
)রেখ িনরাপUামূলক যTপািতর  সহজলভ'তা  কারখানার )ভতের ঘI েরিফের )দখা।  

o যখনই স¸ব, যTপািত/েলা কাজ করেছ িকনা )দখIন )যমন আইওয়াশ )qশন, )সফ. শাওয়ার 
 

৬।  !যখােন রাসায়িনক ব.বহার করা হয় কারখানার !সইসব এলাকা>েলােত িক রাসায়িনেকর 

িবপেদর সংেকত এবং িনরাপেদ নাড়াচাড়া করার সর_ামসমূহ রেয়েছ? 

আপেলােডর জন' সুপািরশ: রাসায়িনক সং[া] )যসব িনরাপUা সংি�o রাসায়িনেকর সং}েশ4 
আসার ঝI ঁ িক )থেক র�া কের এবং িনেদ4 শ )দয় (সংেকত লাগােনার জায়গা এবং হালনাগাদ করা) 
)স/েলা অভ']রীণভােব খI ঁ.েয় )দখা/ অিডট করােনা, এবং তার সােথ }oভােব  দািয়� ভাগ কের 

)দয়া এবং খI ঁ.েয় )দখার/ অিডেটর ফলাফল (যিদ আেগ আপেলাড করা হেয় িগেয় থােক তাহেল )ছেড় 

িদন)। 

  

রাসায়িনক স�য় করা হয় বা ব'বহার করা হয় )যসব এলাকা/েলােত )সখােন আপনার কারখানার সংেকত 
লাগােনা উিচত। রাসায়িনেকর িবপদ )কান ){ণীেত পেড় )সই িবষেয় সংেকত }o হওয়া উিচত। সংেকেতর 
সবেচেয় /রj�পূণ4 এলাকা/েলা হেলাঃ Gহণ করা এবং )ডিলভাির )দয়া, রাসায়িনেকর /দাম ()কDীভf ত 
ওয়'ারহাউস এবং অ�ায়ী স�য় এলাকা), রাসায়িনক  Jি[য়াকরেণর এলাকা, িনম4াণ / উৎপাদন এলাকা, 
বজ4 ' রাসায়িনক সংর�ণাগার (রাসায়িনেকর অবিশoাংশ এবং সময়সীমা )শষ হেয় যাওয়া রাসায়িনক), 
এবং গেবষণাগার, যTপািত রাখার জায়গা, র�ণােব�ণ এলাকা। সর�াম নাড়াচাড়া করার সুিবধা সংি�o 
জায়গা/েলােত পাওয়া উিচত এবং Jিত. িনmদno রাসায়িনেকর িনরাপUার বাধ'বাধকতা এবং ঝI ঁ িক সং[া] 
িনেদ4 শ / সংেকেতর সােথ সাম�স'পূণ4 হওয়া উিচত। 
 
উৎপাদেন রাসায়িনক ব'বহার কের না )যসব কারখানা তােদর জন'ঃ আপনার কারখানােত সম� টI িলং এবং 
পিরচালনামূলক রাসায়িনেকর Jিত Jেযাজ'। 
 
7েয়াগগত মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং সংর�েণর অভ'াসসমূহ 
  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
)কােনা সাবq'া�/রাসায়িনক িবপhনক িকনা তা কমী� েদর তাৎ�িণকভােবই জানা উিচত। 
কারখানা. সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িকেক সংzািয়ত করা এবং )যখােন Jেয়াজন )সই সম� 
জায়গােত Jিতেরাধমূলক/ এমােজ4 ি� যTপািত লাগােনা এবং সংেকত লাগােনা এবং টI িলং-এর জন' 
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দরকাির রাসায়িনেক িসএলিপ-এর সােথ সাম�স'পূণ4  )লেবল লাগােনার জন' )সফ. )ডটা শীট ব'বহার 
করেব, এই Jত'াশা রেয়েছ। 
 
মূল উেcশ' হওয়া উিচত কম4চারী এবং/অথবা )রসপeারেদর অিন´াক~ তভােব সং}েশ4 আসা )থেক র�া 
করা, তা )স. �াভািবক ব'বহারকালীন অথবা দুঘ4টনার কারেণ অথবা যথাযথ ব'ব�াপনা পWিত এবং 
পিরচালনামূলক Jি[য়া অনুসরণ সেTও )কােনা ঘটনার কারেণ )হাক। }o সংেকত থাকা /রj�পূণ4 
যােত কারখানার কম4চারীরা এবং জরjির িবভােগর   কমী� রা তাৎ�িণকভােব জানেত পােরন )য সংর�ণ করা 
সাবq'া� এবং/অথবা )য/েলা তারা নাড়াচাড়া কেরন )স/েলা তােদরেক িবপhনক )কােনা ব�র  স�খুীন 
করেত পাের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

• রাসায়িনক ঝI ঁ িকর িচi/েলা রাসায়িনক/েলার সােথই এবং িবভাগ ২ বা িবভাগ ৩-
এর এমএসিডএস/এসিডএস-এ JদU তথ'াবলী অনুসাের যথাযথভােব Jদmশnত হেত হেব। িনরাপেদ 

নাড়াচাড়া করার যTপািত/েলা )যমন, ¡িল, কেwনার/েলােক অবশ'ই  যথাযথ অব�ায় থাকেত 
হেব যােত )স/েলােত ভাঙা চাকা, না )তল )দয়া চাকা বা িছt না থােক। ওয়াক-öj-এর ব'ব�া করjন 
এবং )ªাের Jক~ ত অব�া পিরদশ4ন করjন। 

● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ  ১.০ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৬ 
● এমএসিডএস/এসিডএস  
● )ফিসিল.র নকশা 
● https://www.osha.gov/dsg/hazcom/pictograms/index.html 
● http://www.nfpa.org/Assets/files/AboutTheCodes/704/NFPA704_HC2012_QCard.pdf 
● http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-

hazard-pictograms.htm 
● http://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingRisksHazardousChemicals.

pdf 
● http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/EMKG/EMKG.html 
● িজআইেজড ব'বহািরক রাসায়িনক ব'ব�াপনার যTপািত (িজআইেজড J'াáক'াল )কিমক'াল 

ম'ােনজেমw টI লিকট) 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
যথাযথ সংেকত এবং িনরাপেদ নাড়াচাড়া করার সর�ােমর জন' সাইেট )ফিসিল.র �ারা কাজ/সংর�ণ 
এলাকার পয4ােলাচনা করার মাধ'েম যাচাই করা হেয়েছ। 
 
দয়া কের )নাট করjন )য এই JেKর জন' )কােনা আংিশক হঁ.া )নই।  
 

)যসব কারখানা উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 

হঁ.া 
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o কারখানার এক. পিরক@নােত কারখানােত রাসায়িনক সংর�ণ এবং ব'বহােরর জন' িনmদno 
অ�ল/েলার এক. িববরণ থাকেত হেব। ছিবযIQ পিরক@না.েত সবেচেয় /রj�পূণ4 
এলাকা/েলার এক. চটজলিদ র�পেরখা থােক। 

o Gহণ এবং সরবরাহ )দয়া 
o রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা ()কDীভf ত /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা) 
o রাসায়িনক Jি[য়াকরণ এলাকা 
o িনম4াণ / উৎপাদন এলাকা 
o বজ4 ' রাসায়িনক সংর�ণ (যার অ]ভI 4Q হেলা অবিশo এবং তািরখ )পিরেয় যাওয়া রাসায়িনক) 
o পরী�াগার, টI ল শপ, র�ণােব�ণ, ইত'ািদ। 
o সংর�ণাগার এবং রাসায়িনক পিরচালনা এলাকােত লাগােনা সংেকত/েলা  সংরি�ত 

রাসায়িনেকর ঝI ঁ িক(/েলার) ){ণীিবভাগেক িচিiত কের। 
o সংি�o কম4চারী যারা রাসায়িনক পিরচালনার )�েE দািয়�Jা� তারা সংেকতাবলী 

}oভােব )দখেত পান এবং )বােঝন 
o সর�াম নাড়াচাড়া করার সুিবধা সংি�o জায়গা/েলােত পাওয়া যায় এবং Jিত. িনmদno 

রাসায়িনেকর িনরাপUার বাধ'বাধকতা এবং ঝI ঁ িক সং[া] িনেদ4 শ / সংেকেতর সােথ 
সাম�স'পূণ4। 

)য )ফিসিল./িল টO িলং এবং/অথবা ি8য়াকলােপর !MেWই !কবলমাW !ফিসিল&েত রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
হঁ.া 

o কারখানার এক. পিরক@নােত কারখানােত রাসায়িনক সংর�ণ এবং ব'বহােরর জন' িনmদno 
অ�ল/েলার এক. িববরণ থাকেত হেব। ছিবযIQ পিরক@না.েত সবেচেয় /রj�পূণ4 
এলাকা/েলার এক. চটজলিদ র�পেরখা থােক। 

o Gহণ এবং সরবরাহ )দয়া 
o রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা ()কDীভf ত /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা) 
o রাসায়িনক Jি[য়াকরণ এলাকা 
o িনম4াণ / উৎপাদন এলাকা 
o বজ4 ' রাসায়িনক সংর�ণ (যার অ]ভI 4Q হেলা অবিশo এবং তািরখ )পিরেয় যাওয়া রাসায়িনক) 
o পরী�াগার, টI ল শপ, র�ণােব�ণ, ইত'ািদ। 
o সংর�ণাগার এবং রাসায়িনক পিরচালনা এলাকােত লাগােনা সংেকত/েলা  সংরি�ত 

রাসায়িনেকর ঝI ঁ িক(/েলার) ){ণীিবভাগেক িচিiত কের। 
o সংি�o কম4চারী যারা রাসায়িনক ব'বহারিবিধর জন' দািয়�Jা� তারা সংেকতাবলী }oভােব 

)দখেত পান এবং )বােঝন 

• নিথপW আবশ.কঃ  
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o }oভােব দািয়� বI িঝেয় )দয়া এবং )চক/অিডেটর ফলাফল সহ রাসায়িনক িনরাপUার জন' 
অভ']রীণ পরী�া / অিডেটর সময় িনধ4ারণ করjন )য/েলার আওতায় আেস সংি�o 
রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িক এবং সংেযাগ ব'ব�া (সংেকেতর অব�ান এবং হালনাগাদ 
করা) 

 
• িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o কারখানার পিরক@না/জরjির Jিতি[য়া িবষেয় ঊè4তন কত~ 4প� 
o িনেজেদর দািয়�Jা� জায়গা/েলােত কত~ 4প� / তTাবধায়ক ঘI িরেয় )দখােবন 
o সংি�o এলাকােত কম4চারী(রা) সংেকত এবং ঝI ঁ িক সং[া] সংেযাগ �াপেনর )�েE তােদর 

)বাঝাপড়া িবষেয় 
 

• পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o িনভI 4 লতা/সHূণ4তা যাচাই করার জন' ঘI ের )দখার সময় কারখানার নকশা. ব'বহার করjন 
o রাসায়িনক সংেকতাবলী এবং ঝI ঁ িক সং[া] সংেযাগ �াপেনর পয4ােলাচনার জন' 

কারখানার )ভতের সাধারণভােব ঘI েরিফের )দখা 
o Jেত'ক এলাকােত সংরি�ত/ব'বyত রাসায়িনেকর এমএসিডএস/এসিডএস-এর সােথ 

সংেকত/েলা িমলেছ িকনা পরী�া করjন  

৭।  আপনার কারখানা িক ঝO ঁ িকর এবং এমআরএসএল / 

আরএসএল সং8া]   বাধ.বাধকতার িভিgেত রাসায়িনক বাছাই কের এবং 8য় কের?   
 
যিদ তা হয়, 8য় করা এবং উৎপাদেন ব.ব�ত সম~ রাসায়িনক িক কারখানার রাসায়িনক 8য় 
নীিতর সােথ সাম_স.পূণK? 
 
যিদ না হয়, কারখানার রাসায়িনক 8য় নীিতর সােথ সাম_স.পূণK নয় এমন রাসায়িনক>েলােক 
দূর করার জন. িক আপনার !কােনা 7ি8য়া বা পিরকVনা আেছ ? 
 
(×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার Jেয়াজন )নই, িক] যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 
কােছ থাকা দরকার) িনেচর িকছI  িবষয় J�ািবত আপেলােডর অ]ভI 4Q হেত পাের অভ'াস/েলােক 
Jদশ4ন করার জন'ঃ ক)কারখানার জন' Jেযাজ' এমআরএসএল(/েলা) )যমন )[তােদর 
এমআরএসএল, )জডিডএইচিস এমআরএসএল, কারখানার মািলকানাধীন এমআরএসএল (িম{ 
িবপদ-িভিUক এবং সম� খেcরেদর )থেক এমআরএসএল); খ) রাসায়িনক [েয়র Jি[য়া এবং 
Jামাণ' কায4সHাদনকারী Jি[য়া; গ) রাসায়িনক সরবরাহকারী/)ভ¥রেদর জন' শত4 াবলী; ঘ) 
ইিতবাচক তািলকাসমূহ; ঙ) রাসায়িনক িনরাপUা সং[া] উপােUর শীট এবং .িডএস (যিদ আেগ 
আপেলাড কের থােকন, তাহেল লাগেব না); চ) রাসায়িনক গঠেনর িবে�ষেণর শংসাপE (িবপhনক 
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এমআরএসএল হেলা ম'ানুফ'াকচািরং )রÁে�ড সাবq'া� িলq (িনিষW পদােথ4র তািলকার িনম4াণ)। 
কারখানা/েলা সাধারণত িনিষW পদােথ4র তািলকা )রÁকেটড সাবq'া� িলq, আরএসএল) 
সHেক4  অবিহত থােক; তেব, িশ@ে�E/েলা সাPিতক সমেয় িনম4াণকালীন িনিষW পদােথ4র 
তািলকার (এমআরএসএল) িবষেয় মেনােযাগ )দয়ার িবষয়.েত িববত4ন কেরেছ যােত িনিষW 
পদােথ4র তািলকা সহ পিরেবশ-বা±ব রাসায়িনেকর ব'বহার করা স¸ব হয়। এমআরএসএল 
Jেয়াজনীয় কারণ এক. )ফিসিল. )য. JযI িQগত �বিশেo'র  িনেদ4 শনার সােথ স�িতপূণ4 রাসায়িনক 
ব'বহার কের, )সই )ফিসিল.র িবিভ� িনKমেণর )�েE পিরেবশগত ফলাফল উ�ততর এবং 
আরএসএল পদােথ4র সােথ স�িতর�াও )বিশ সাম�স'পূণ4। 

 
যিদ আপনার )কনা সম� রাসায়িনক আরএসএল/ এমআরএসএল [েয়র সবক. আবশ'কতা/িলেক 
পূরণ কের থােক এবং এই দািবর সমথ4েন আপনার কােছ নিথপE থােক )কবলমাE তাহেলই হঁ.া বলুন। 
 
যিদ আপনার )কনা রাসায়িনেক(/েলা)র আরএসএল/ এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'র�ার সমথ4েন 
পয4া� নিথপE না থােক তাহেল আংিশক হঁ.া বলেবন। এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীর )থেক ৬ মােসর 
মেধ' নিথপE )যাগাড় করার অথবা সরবরাহকারীেক বদলােনার পিরক@না থােক যােত 
সরবরাহকারী আরএসএল/ এমআরএসএল -এর সােথ স�িতপূণ4 % রাসায়িনক ব~ িW করেত পােরন। 
 
)সইসকল )ফিসিল.র জন. যারা উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না: সম� [য় করা 
রাসায়িনক/িলেক অবশ'ই এইসকল আবশ'ক শত4সমূহ পূরণ করেত হেব নিথপE সহ যােত অ]ভI 4Q 
থাকেব গঠেনর িবে�ষেণর সা.4িফেকট এবং )যখােন Jেযাজ' এমএসিডএস / এসিডএস এবং JযI িQগত 
উপােUর কাগজপE। এমআরএসএল আপনার )ফিসিল.র [য় নীিতেত অ]ভI 4Q থাকেত হেব যােত 
সাম�স'িবহীন রাসায়িনক কারখানােত )ঢাকা Jিতেরাধ করা যায় এবং আরএসএল সাম�স'-িবধান 
থাকেত হেব যথাযথ উৎপাদন িনয়Tণ এবং দুঘ4টনার ফেল শৃÃলাভ� এড়ােনার জন', এভােব এক. 
সHূণ4 আরএসএল-সাম�স'িবধান িবষয়ক কম4কাe িহগ এফইএম-এ )দখােনা যায়। িকছI  রাসায়িনেকর 

রাসায়িনেকর উপি�িতর সােথ তার অVWতার এক. )Jাফাইলেক মূল'ায়ন করার জন' 
রাসায়িনক.েক পরী�ার ফলাফল); ছ) এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তার শংসাপE 
()জডিডএইচিস )গটওেয় �েরর সােথ সাম�স'পূণ4 )গটওেয় )থেক Jা� )কমেচক িরেপাট4 ) এবং 
)ঘাষণামূলক িচ" (এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তার যথাযথ Jমাণ সহ যিদ রাসায়িনক. 
)জডিডএইচিস )গটওেয়েত না থােক) যােত ইসু' হওয়ার তািরখ, উে�গজনক রাসায়িনক.র নাম, )য 
এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তার )ঘাষণা )দয়া হে´ )স., এবং সাম�স'পূণ4তােক িনিXত 
কের এমন এক. রাসায়িনক পরী�ার ফলাফল; জ) এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তার 
পরী�ার ফলাফল, )যখােন Jেযাজ' 
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জন' )যমন ি§নার ইত'ািদ, উপকরেণর তেথ'র জন' )লেবল )দখIন এবং এমআরএসএল-এর সােথ 
)যেকােনা সাম�স'িবহীনতা এিড়েয় যাওয়ার জন' িসওএ )দখার )চoা করjন। 
 
7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক িনব4াচন, )যাগাড়, এবং [েয়র অভ'াস 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
কম4চারী, কােজর জায়গা, পিরেবশ এবং খিরcারেদর জন' সব4িন� িবপেদর ঝI ঁ িকসH� সেব4াUম রাসায়িনক 
/ রাসায়িনক ফমু4'েলশন [য়েক চািলত করাই উেcশ'। 
[েয়র িবষয়. যােত এমআরএসএল/আরএসএল-)ক ল°ন না কের )স.েক সুিনিXত করার জন' এই 
JK. িজzাসা করা হেব। উৎপাদনিবহীন কারখানা/েলােক আমােদর িজzাসা করা Jেয়াজন )য দুঘ4টনা 
ঘটেল ল°ন Jিতেরাধ করার জন' এমআরএসএল তােদর পারেচিজং-এ অ]ভI 4Q িকনা, এবং এর ফেল 
আস� আরএসএল সHmকnত JKাবলীেত আরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4 এক. সHূণ4 কম4সূচী রাখা 
)থেকও এই )গাÌ. ছাড় )পেয় যায়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)জডিডএইচিস )গটওেয় )লেভল ১-৩-এর সােথ সুসম�স এবং পণ' )য/েলা আরএসএল /এমআরএসএল-
এর �ারা Gহণেযাগ' )স/েলা সHেক4  রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর সােথ  আেলাচনা করা /রj�পূণ4। তেব, 
এ. জরjির )য কারখানা. )কবলমাE সররবরাহকারীেদর )থেক পাওয়া )ঘাষণাপE বা আ½ােসর উপর 
িনভ4 র করেব না বরং িকছI  �বধতা Jি[য়া চাল ুকরার িবষয়. িনিXত করেব যােত সাম�েস'র িবষয়. 
িনিXত করা যায় )যমন )যাগ' আইএসও-17025 সা.4িফেকশন-Jা� গেবষণােকD যারা এই )টq/েলা 
করার জন' অনুেমািদত তােদর )থেক পাওয়া পরী�ার ফলাফল। কারখানার পিরচালনার শত4 াবলী এবং 
)রিসিপর ঘনে�র )�েE তার সীমাবWতা ইত'ািদ িবষেয় রাসায়িনক / উপকরণ সরবরাহকারীেদর সােথ 
তােদর পেণ'র িববরণ সHেক4  আেলাচনা করা /রj�পূণ4। 
)জডিডএইচিস )গটওেয় -)কিমক'াল মডI 'ল, BLUESIGN®, OEKO-TEX®, ইেকাপাসেপাট4 , সাম�েস'র 
শংসাপE, িবে�ষেণর শংসাপE 
 
কcন পেণ.র !ফিসিল&র জন. নতO ন পথিনেদK শনা: 
ক"নপণ' )স�ের এমআরএসএল (ম'ানুফ'াকচািরং )রÁে�ড সাবq'াে�জ িলq) এবং আরএসএল 
()রÁে�ড সাবq'াে�জ িলq) সHmকnত আবিশ'ক শত4/িল উপল¾ নাও হেত পাের।  তেব, রাসায়িনক 
ব'বহােরর এক. /রj�পূণ4 Jভাব রেয়েছ এবং )সইেহতI  িনয়িTত তািলকা.ই ব'বহার করেত হেব।  
 
ক"নপণ' )স�ের সম� বয়ন উপাদানসমূেহর (উদাহরণ �র�প, রjকস'াক, তঁাবI , ইত'ািদর মেতা পণ'/িল) 
িহগ এফইএম র�পেরখা অনুযায়ী এমআরএসএল এবং আরএসএল আবশ'কতা/িলেক Jেয়াগ করা 
উিচত।  
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অন' সকল উপাদানসমূহেক উৎপাদেনর সময় ব'বহার করার িবষয়. অ]তপে� এক. িনয়িTত তািলকা 
�ারা আয়েU রাখা উিচত।  চf ড়া] পেণ'র উপর িবিধিনেষধ, )যভােব আরএসএল-এর মাধ'েম Jেয়াগ করা 
হয়, তা িবেশষ কের ধাতI  Jি[য়াকরণ এবং ইেলক¡িন` িশে@র জন' Jাসি�ক হেত পাের, অথচ অন'ান' 
)স�র/িলর জন' Jাসি�ক নাও হেত পাের।  আরএসএল/িলর কারেণ চf ড়া] পেণ'র উপর অবিশo 
রাসায়িনক/িলর ব'ব�াপনা িনরাপদ, তেব এ. ব'বyত পণ' এবং উপকরণ/িলর উপের িনভ4 র করেত 
পাের।  
 
উৎপাদেনর জন', কােলা, ধfসর এবং সাদা তািলকা/িলেকই Jায়শ ব'বহার করা হয়।  কােলা তািলকায় থােক 
)সইসকল রাসায়িনক )য/িল উৎপাদন কােয4 িনিষW, ধfসর তািলকা/িলেত থােক )সইসকল রাসায়িনক 
)য/িলর ব'বহার উৎপাদন কােয4 )শষ হওয়া উিচত এবং সাদা তািলকােত )সইসকল রাসায়িনক থােক 
)য/িলেক ব'বহার করা চেল।  সারাংেশর পিরভাষা িহেসেব আমরা )বেছ িনেয়িছ "িনিষW তািলকাবলী"। 
 
"িনিষW তািলকাবলী"-এর িতন. উদাহরণ:  

1. ইইউ, ইওেরািপয়ান ইউিনয়েনর আরওএইচএস আেদশপE।  আরওএইচএস আেদশপE. �বদু'িতন 
পেণ'র উপর অবিশo রাসায়িনকসমূহেক সীমাবW কের এবং বজ4 ' িবভােগর পথিনেদ4 েশ উি³িখত 
ইইউ ডাj'ইইই আেদশপেEর সােথ এ.েক দৃঢ়ভােব সংযIQ করা হেয়েছ।  ক"নপণ' িবভােগর জন' 
Jাসি�ক হেত পাের )যসকল �বদু'িতন পণ' তার অ]ভI 4Q হেলা Gাহক সর�াম, আেলার সর�াম 
(আেলার বা÷, �বদু'িতন এবং �বদু'িতক যTপািতসমূহ, )খলনা, অবসর ও )খলাধfলার সর�াম, 
িনরী�ণ এবং িনয়Tণমূলক যTসমূহ)।  )যসকল রাসায়িনক িনিষW )স/িল হেলা:  

a. সীসা (িপিব) 
b. পারদ (এইচিজ) 
c. ক'াডিময়াম (িসিড) 
d. )হ`'াভ'ােলw )[ািময়াম (Cr6+) 
e. পিলে®ািমেনেটড বাইিফনাইলস (িপিবিব) 
f. পিলে®ািমেনেটড ডাইিফনাইল ইথার (িপিবিডই) 
g. িবস্ (2-ইথাইলেহ`াইল) প্ থ'ােলট (িডইএইচিপ) 
h. বIটাইল )বন্ জাইল প্ থ'ােলট (িবিবিপ) 
i. িডবIটাইল প্ থ'ােলট (িডিবিপ) 
j. িডেসাবIটাইল প্ থ'ােলট (িডআইিবিপ) 

i. সব4ািধক অনুেমািদত ঘন�: 0.1%[5] 
ii. ক'াডিময়ােমর জন' সব4ািধক: 0.01%[5] 

2. িজএিডএসএল ()¬াব'াল অেটােমা.ভ িড§'ােরব্ ল সাবq'া� িলq)। 
3. এিবিব িনিষW এবং িনয়িTত পদাথ4সমূেহর তািলকা। 

 
এ. Jত'ািশত )য )ফিসিল./িল হয় এক. )স�র-ব'াপী তািলকা, এক. ®'া¥-িভিUক িনয়িTত তািলকা  
ব'বহার করেত পােরন অথবা িনেজেদর তািলকা �তির করেত পােরন।  
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ক"নপেণ'র )স�ের িবিভ� তািলকা ব'বহার হওয়ার িবষয়. ছাড়াও, িনব4াচন এবং [য় িবষয়ক JK.ও 
ক"নপেণ'র )ফিসিল./িল সHেক4  সমানভােব �বধ।  
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.াঃ  

● সম� রাসায়িনক এমআরএসএল / আরএসএল-এর বাধ'বাধকতা/েলার সােথ স�িত র�া কের, 
এবং এ.েক Jদশ4ন করার জন' নিথপEও আেছ। )জডিডএইচিস )গটওেয় )কিমক'াল মডI 'ল )থেক 
)জডিডএইচিস এমআরএসএল সাম�েস'র �র (১, ২,৩) ব'বহার করা উিচত রাসায়িনক/েলার 
সাম�স' িচিiত করার জন' এবং অনুেমািদত রাসায়িনক/েলার তািলকা �তিরর জন'। 
)জডিডএইচিস এমআরএসএল-এর সংেগ স�িত র�ার িবষেয় আরও 
তেথ'র জন', )জডিডএইচিস এমআরএসএল স�িত র�া িনেদ4 িশকা. )দখIন। 

● )ফিসিল. )কৗশলগতভােব তােদর ঝI ঁ িকর িভিUেত তােদর িনেজেদর রাসায়িনক এমআরএসএল 
�তির কের এবং তারা )য সম� ®'া¥/েলার সােথ কাজ করেছ )স/িলর এমআরএসএল এবং 
আরএসএল সং[া] আবশ'কতা/িলেক পূরণ কের, অথবা িবক@ভােব সম� ধরেনর 
এমআরএসএল অ]ভI 4Q রেয়েছ, )যমন, jসাইন® িসেqম, এমন এক. সি[য় তািলকা অনুযায়ী 
সাম�স'পূণ4 রাসায়িনকসমূহেক ব'বহার করার )কৗশলেক বা�বায়ন কের। 

● )ফিসিল. এমআরএসএল এবং আরএসএল সং[া] বাধ'বাধকতা/েলার সােথ স�িত র�া 
করার জন' শংসাপE-Jা� রাসায়িনক/েলােক )কৗশলগতভােব [য় কের )যমন jসাইন® -এর 
অনুেমাদন-Jা� রসায়ন, ইেকােট`-এর ইেকাপাসেপাট4 । এই Jত'ায়নপE/েলােক �বধতার জন' 
খI ঁ.েয় )দখা হয় এবং অ]ত বাmষnকভােব হালনাগাদ করা হয়। 

● যিদ উQ সা.4িফেকট/েলা উপল¾ না থােক, তেব )ফিসিল.র )সই সম� রাসায়িনক [য় করা 
উিচত )য/েলােক রাসায়িনক সরবরাহকারী �ারা এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর সােথ 
স�িতপূণ4 বেল )ঘাষণা করা হেয়েছ। এর সােথ এই িবব~ িতেক সমথ4ন Jদানকারী িবে�ষণ / পরী�ার 
ফলাফলও থাকেত হেব )য পরী�া )কােনা 3য় পে�র গেবষণাগাের করা হেয়েছ। িবব~ িত এবং 
িবে�ষেণর িরেপাট4 . �বধতার জন' খI ঁ.েয় )দখা হয় এবং অ]ত বাmষnক হাের হালনাগাদ করা হয়। 

● কারখানা.র অভ']রীণ [য় নীিত রেয়েছ )য.েক বা�বায়ন করা হয় এবং যার অ]ভI 4Q হেলা 
র�ক পদাথ4 এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর িনব4াচন এবং ব'বহােরর শত4 াবলীর )রফাের�। 
[েয়র Jি[য়ার অ]ভI 4Q হেত হেব (তেব সীিমত থাকেব না): রাসায়িনক 
সরবরাহকারীেদরেকএমআরএসএল / আরএসএল সHেক4  জানােনার Jি[য়া, এমআরএসএল / 
আরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4 থাকার িবষেয় সরবরাহকারীেদর স�িত/অ�ীক~ িত )যাগাড় করা, 
রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর কাছ )থেক হালনাগাদ করা ইিতবাচক তািলকা )যাগাড় করা, ইিতবাচক 
তািলকায় থাকা রাসায়িনক/েলােক [য় করার )�েE অGািধকার Jদান, পারেচজ অড4 ােরর উপর 
এমআরএসএল বাধ'তামূলক )লখা এক. ম]ব', রাসায়িনক/েলার কািরগির �বিশo' এবং Gহেণর 
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শত4 , বাধ'বাধকতা/েলার বাইের )কােনা Ej. বা তা )থেক সের যাওয়ার ঘটনায় )য পদে�প )নয়া 
হেব। 

● বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ করার িবষয়.েক িনিXত করার জন' এমআরএসএল এবং [েয়র 
Jি[য়া সHেক4  পারেচিজং দ�র এবং কত~ 4প� অবিহত 

● রাসায়িনক সরবরাহকারীর কাছ )থেক পাওয়া এক. িবে�ষেণর Jত'য়নপE কারখানার কােছ আেছ 
()যখােন Jেযাজ') )য. এক. অনুেমািদত গেবষণােকD )থেক এমআরএসএল পরী�ার জন' 
পাওয়া )গেছ গঠনমূলক উপাদােনর জন' যার অ]ভI 4Q হেলা িন�মােনর দূষক পদাথ4 এবং এক. 
এমএসিডএস / এসিডএস কািরগরী উপােUর শীট। িবে�ষেণর এই সা.4িফেকট/েলােক অ]ত 
বাmষnকভােব হালনাগাদ করা হয় এবং এক বছর অবিধ )রেখ )দয়া হয়। কািরগির উপােUর কাগজপE 
(.িডএস) হেলা )সইসব নিথপE )যখােন রাসায়িনক/েলােক কীভােব ব'বহার করেত হয়, পিরমােণর  
বাধ'বাধকতা, অব�ার বাধ'বাধকতা ইত'ািদ অন'ান' তথ' সহ Jেয়ােগর Jি[য়া সHেক4  রাসায়িনক 
সরবরাহকারী তথ' Jদান কেরন। )সই কারেণ এ. জরjির )য সব কারখানা/েলা .িডএস-এর জন' 
অনুেরাধ জানায় এবং Jেয়ােগর আেগ তথ'াবলী )দেখ )নয়। 

● [েয়র মানদেeর Jি[য়ার বাধ'বাধকতার সােথ সাম�েস'র সাধারণ �র িনধ4ারণ করার জন' 
ঊè4তন এি`িকউ.ভেদর জন' এক. ¡'ািকং/ড'াশেবাড4  ব'ব�া পাওয়া যায়। 

● িনম4াণ Jি[য়ায় ব'বyত না হওয়া রাসায়িনক/েলার জন' (উদাহরণ, লুি®ক'াw, ি§িনং-এর 
রাসায়িনক...) এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�ার Jত'ায়নপE বা িবে�ষেণর Jত'ায়নপE 
সংGহ করা কায4করী নাও হেত পাের। )সইসব রাসায়িনক )য/েলার জন' 
কারখানার এমআরএসএল/আরএসএল-এর )Jি�েত উপকরণ/েলােক পয4ােলাচনা করার এক. 
Jি[য়া রেয়েছ খI ঁ.েয় )দখার জন' )য )সই রাসায়িনক/েলা সাবq'া� তািলকার সােথ সাম�স'পূণ4 
িকনা। 

আংিশক হঁ.া  

● কারখানােত সাম�স'িবহীন রাসায়িনকও থাকেত পাের, িক¢ অপসারণ করার এক. Jি[য়া Jদশ4ন 
কের। 

● বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ করার িবষয়.েক িনিXত করার জন' এমআরএসএল এবং [েয়র 
Jি[য়া সHেক4  পারেচিজং দ�র এবং কত~ 4প� অবিহত 

● কারখানা. সাধারণভােব এমআরএসএল-এর বাধ'বাধকতার িভিUেত রাসায়িনক [য় কের থােক, 
)য.র Jমাণ িহেসেব রেয়েছ আপÁম সরবরাহকারীর    এমআরএসএল সং[া] চI িQপE, অথবা 
অনুর�প Jত'ায়নপE, অথবা )ঘাষণার িচ"। 

● এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�ার Jত'ায়নপE এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর )ঘািষত 
�ীক~ িতর িচ"েত }oভােব জানােত হেবঃ ইসু' করার তািরখ, িনmদno রাসায়িনক.র নাম, )য 
এমআরএসএল-.র সােথ সাম�েস'র কথা তারা বলেছন (যIQ), এবং অভ']রীণ রাসায়িনক 
পরী�ার ফলাফল )য. স�িতর�ার িবষয়.েক িনিXত কের। 
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)য )ফিসিল./িল !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● সম� রাসায়িনক এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর বাধ'বাধকতা/েলার সােথ সাম�স' র�া 
কের, এবং এ.েক Jদশ4ন করার জন' নিথপEও আেছ। 

● Jি[য়ার সােথ যIQ কািরগির �বিশেøùয়র ব'বহার এবং িবপদ/েলার মাধ'েম এক. রাসায়িনক / 
রাসায়িনক ফমু4'েলশন িনব4াচন করার জন' Jেয়াজনীয় শত4 াবলীর িববরণ )দয়ার জন' কারখানােত 
এক. Jি[য়া রেয়েছ। 

● বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ করার িবষয়.েক িনিXত করার জন' এমআরএসএল 
/আরএসএল এবং [েয়র Jি[য়া সHেক4  পারেচিজং দ�র এবং কত~ 4প� অবিহত 

● উৎপাদন Jি[য়ায় ব'বyত না হওয়া রাসায়িনক/েলার জন' (উদাহরণ, লুি®ক'াw, ি§িনং-এর 
রাসায়িনক...)  এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�ার Jত'য়নপE বা িবে�ষেণর Jত'য়নপE 
সংGহ করা কায4কর নাও হেত পাের। এইসব রাসায়িনক/েলার জন' )ফিসিল.েত 
এমআরএসএল/আরএসএল-এর )Jি�েত উপকরণ/েলার তািলকা.েক পয4ােলাচনা করার এক. 
Jি[য়া রেয়েছ খI ঁ.েয় )দখার জন' )য )সই রাসায়িনক/েলা সাবq'া� তািলকার সােথ সাম�স'পূণ4 
িকনা। 

আংিশক হঁ.া  

● এমআরএসএল / আরএসএল-এর )Jি�েত রাসায়িনক/েলার স�িত র�া করার িবষয়. িনিXত 
করার জন' কারখানা.র এক. Jি[য়া রেয়েছ িক¢ )স.েক ভাeােরর রাসায়িনক/েলার ১০০%-
এর )�েE Jেয়াগ করা হয় না। এইসব )�েE কারখানা.েক এক. পিরভািষত সমেয়র মেধ' 
রাসায়িনক সরবরাহকারীর কাছ )থেক এমআরএসএল-এর সােথ স�িতর�ার Jেয়াজনীয় নিথ 
সং[া] Jমাণ )যাগাড় করার জন' অবশ'ই এক. Jি[য়া Jদশ4ন করেত হেব, অথবা তার বদেল 
এমন একজন সরবরাহকারীেক )নয়ার পিরক@না করেত হেব িযিন বাধ'বাধকতা/েলােক )মেন 
চেলন এবং Jেয়াজনীয় নিথপE / Jত'ায়নপE  জমা িদেত পারেবন। 

● বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ করার িবষয়.েক িনিXত করার জন' এমআরএসএল 
/আরএসএল এবং [েয়র Jি[য়া সHেক4  পারেচিজং দ�র এবং কত~ 4প� অবিহত 

● )ফিসিল.. সাধারণত এমআরএসএল/আরএসএল-এর আবশ'কতার িভিUেত রাসায়িনক [য় 
কের থােক, )য.র Jমাণ�র�প এমআরএসএল/আরএসএল িবষেয় আপÁম সরবরাহকারীর 
চI িQপE, অথবা স�িতর�ার  Jত'য়নপE, অথবা )ঘাষণার িচ"সমূহ রেয়েছ। 

● এমআরএসএল / আরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�ার Jত'য়নপE এবং রাসায়িনক 
সরবরাহকারীেদর )ঘািষত �ীক~ িতর িচ"েত )যখােন উপল¾ }oভােব জানােত হেবঃ ইসু' করার 
তািরখ, উে�গজনক রাসায়িনক.র নাম, )য এমআরএসএল / আরএসএল-.র সােথ সাম�েস'র 
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কথা তারা )ঘাষণা করেছন (যIQ), এবং অভ']রীণ রাসায়িনক পরী�ার ফলাফল )য. 
স�িতর�ার িবষয়.েক িনিXত কের। 

নিথপW আবশ.কঃ 

● উপের হঁ'া এবং আংিশক হঁ'া-এর জন' )রফােরে�র বাধ'বাধকতা/েলা।  
● কারখানােত Jেযাজ' এমআরএসএল(/েলা) )যমন খিরcােরর এমআরএসএল, 

)জডিডএইচিস এমআরএসএল, কারখানার মািলকানাধীন এমআরএসএল (হয় এক. িমি{ত 
ঝI ঁ িকিভিUক এবং সম� খিরcারেদর )থেক এমআরএসএল �তির 
করjন অথবা এমআরএসএল অনুসরণ করjন )য. ®'া¥ এবং খIচেরা িবে[তােদর সম� 
বাধ'বাধকতােক আওতায় আনার জন' �তির করা হেয়িছল।) 

● আরএসএল 
● রাসায়িনক [েয়র Jি[য়া এবং এসওিপ/েলা 
● রাসায়িনক সরবরাহকারী/)ভeেরর িনণ4ায়ক িবষয়/েলা 
● )জডিডএইচিস )গটওেয় )কিমক'াল মডI 'ল সাম�স'পূণ4তার �র ১-৩ 
● রাসায়িনক এসিডএস এবং .িডএস 
● গঠনগত উপাদান খI ঁ.েয় )দখার জন' িবে�ষেণর Jত'য়নপE যােত গঠনগত উপাদােন মজুত 

)যেকােনা দূষণ খI ঁ.েয় )দখা যায় 
● এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�ার সা.4িফেকট এবং )ঘািষত �ীক~ িতর িচ" )য.েত থাকেব 

ইসু' করার তািরখ, িনmদno রাসায়িনক.র নাম, )য এমআরএসএল-.র সােথ সাম�েস'র কথা তারা 
বলেছন (যIQ), এবং অভ']রীণ রাসায়িনক পরী�ার ফলাফল )য. স�িতর�ার িবষয়.েক 
িনিXত কের 

● এমআরএসএল-এর সােথ সাম�েস'র পরী�ার ফলাফল, )যখােন Jেযাজ' 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 

o এমআরএসএল এবং রাসায়িনেকর ঝI ঁ িক, এবং [েয়র নীিতমালা এবং এমআরএসএল-
এর সােথ সHmকnত Jি[য়া/েলার zান সHেক4  পারেচিজং ম'ােনজার 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o ডকI েমেwর পয4ােলাচনা, )যমন, সা.4িফেকট/েলা, [েয়র নীিত এবং Jি[য়া/েলা, 
রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর তািলকা, এমআরএসএল-এর বাধ'বাধকতা/েলার িবষেয় 
Jাসি�ক আলাপ-আেলাচনা, রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর সােথ [েয়র চI িQপE, 
)ভeরেদর জন' মানদe, ইত'ািদ। 
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আেরা তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেব (!যমন, িল{ অথবা ওেয়বসাইট):  
● https://www.my-aip.com/ZDHCGateway/Login.aspx 
● https://uploads-

ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5e8de0a3c5077cd5d6846799_Conforman
ce_Guidance_V1_1.pdf 

● https://www.roadmaptozero.com/landingpage/chemcheck 
● http://www.bluesign.com/ 
● https://www.oeko-tex.com/de/business/business_home/business_home.xhtmlবরং িনেচর 

পৃZা/িলর মেতা ইংেরিজেত পালেট িনন 
● https://www.oeko-tex.com/en/business/business_home/business_home.xhtml 
● https://www.osha.gov/Publications/HazComm_QuickCard_SafetyData.html 

 
 

 

৮। আপনার কারখানােত িক রাসায়িনেকর ব.বGাপনার সােথ সংিÆR এক& পিরেবশগত এবং 

!পশাগত �াG. এবং িনরাপgা কমKসূচী আেছ? 
 
(×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার Jেয়াজন )নই, িক] যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 

কােছ থাকা দরকার) J�ািবত আপেলােডর অ]ভI 4Q হেত পাের িনেচর কেয়ক. অভ'াস/েলােক Jদশ4ন 

করার জন'ঃ ক) চাকিরর িনেয়াগপE, কােজর িববরণ, দায়বW EHS-এর সং�ার চাট4 ; খ) দায়বW 

ব'িQর/দেলর কািরকI 'লাম িভেট, রাসায়িনক ব'ব�াপনায় Jাসি�ক িবষয়ব� Jদশ4নকারী 
অিভzতা/Jিশ�েণর )রকড4 ; গ) রাসায়িনক স�য়, পিরচালনা, ব'বহার, এবং িনÔিUর সােথ 

সHmকnত পিরেবশগত �া�' এবং িনরাপUা Jি[য়া; ঘ) SDS/ MSDS-এর সােথ সHmকnত িচিiত 

িবপিUসমূহ সহ রাসায়িনেকর ইনেভwির, পিরেবশগত �া�' এবং িনরাপUা কম4কত4 ােদর জন' উপল¾ 

এবং তােদর �ারা ব'বyত JযI িQগত কাগজপE (আেগ আপেলাড কের থাকেল দরকার )নই); ঙ) 

পিরচালনার সীমাবWতা এবং Jাসি�ক আইন সহ পারিমটসমূহ যা  রাসায়িনেকর স�য়, পিরচালনা, 
এবং িনÔিUর জন' �া�' এবং িনরাপUা সং[া] Jেয়াজনীয়তা/িলর িনয়Tণ কের (আেগ আপেলাড 

কের থাকেল দরকার )নই); চ) রাসায়িনক সং[া] )যেকােনা ঘটনা/ দুঘ4টনা এবং ি}ল )রকড4  (আেগ 

আপেলাড কের থাকেল দরকার )নই); ছ) �া�' এবং িনরাপUার লগ (Jাথিমক িচিকৎসা এবং )হলথ 

)qশন)। 

  

রাসায়িনেকর �া�' এবং িনরাপUা কম4সূচীর জন' অবশ'ই একজন পদািধকারী ব'িQ অথবা এক. দল 
থাকেত হেব, আইিন �া�' এবং িনরাপUামূলক বাধ'বাধকতা পূরণ করেত হেব, এবং রাসায়িনক সংর�ণ, 
নাড়াচাড়া, ব'বহার, িডসেপাজাল, এবং বেজ4 'র পিরেবশগত িনয়Tণ ও পিরেবেশ তার িনKমণ সHেক4  
িলিখত কায4Jণালী থাকেত হেব। 
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দয়া কের আংিশক হঁ.া িনব4াচন করjন যিদ আপনার �া�' এবং িনরাপUা সং[া] রাসায়িনক কম4সূচী 
সHূণ4 হেয় থােক, িক¢ এখনও িলিখতভােব নিথবW না হেয় থােক। 
 
7েয়াগগত মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং সংর�েণর অভ'াসসমূহ 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
মানুষ এবং পিরেবশেক সং}েশ4 আসা )থেক র�া করা এই কম4সূচীর উেcশ'। কারখানা.র সংরি�ত, 
ব'বyত এবং িন¶ািশত রাসায়িনেকর স¸াব' �িতকর Jভাব/েলােক িচিiত করা এবং িনয়Tণ করার জন' 
কারখানা.র এক. Jি[য়া অবশ'ই থাকা উিচত। 
 
রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসার িবষয়. িবিভ�ভােব ঘটেত পাের। এক. কারখানার অবশ'ই �া�' এবং 
িনরাপUা সং[া] ভf িমকা এবং দায়দািয়�/েলােক, এবং �া�' এবং িনরাপUােক িনয়Tণকারী এক. 
ব'ব�া, এবং �া�' এবং িনরাপUার উপর স¸াব' �িত কমােনার জন' এক. ব'ব�ােক  িচিiত করেত 
হেব।  এমএসিডএস/এসিডএস )থেক িবপদ এবং সং}েশ4 আসার ধরন/েলা সHেক4   zান অজ4 ন করার 
মাধ'েমই ইএইচএস কম4সূচীর Vরj। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায় ১ এবং অধ'ায় 
২ 
 
বাড়িত 7িশMণ 

● )জডিডএইচিস িসএমএস Jিশ�ণ 
● Jিশ�েণর িবষয়ব� সহ রাসায়িনক ব'ব�াপনার Jিশ�েণর )রকড4 । রাসায়িনক ব'ব�াপনার 

Jিশ�েণর বাধ'বাধকতা/েলা কারখানািভিUক হওয়া দরকার এবং )কবলমাE িকছI  /রj�পূণ4 
িবভাগেক িবশদ করার মেধ' সীিমত থাকেত পাের না. 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.াঃ  

● রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' কারখানার একজন মেনানীত ব'িQ বা এক. দল একিনZভােব 
থাকেত হেব যােদর এমএসিডএস/এসিডএস-এ উি³িখত যথাযথ )পশাগত িনরাপUা এবং �া�' 
সং[া] পদে�প/েলােক এবং/অথবা কম4চারীেদর, কমু'িন.েক এবং পিরেবশেক সুরি�ত রাখার 
জন' কািরগির )ডটা শীট সHেক4  )বাঝার মেতা এবং সি[য় করার মেতা )যাগ'তা থােক। 
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● Jাথিমক রাসায়িনক ঝI ঁ িক সং[া] মূল'ায়ণ িনব4াহ করা হেয়েছ )য.র অ]গ4ত হেলা ঝI ঁ িক 
িচিiতকরণ এবং স¸াব' িবপদ অথবা �িত যা কারখানায় রাসায়িনেকর ব'বহার সং[া] )কােনা 
িনmদno কায4কলােপর ফল�র�প হেত পাের। উদাহরণ �র�প, রাসায়িনক. Jকাশ হেয় পড়ার স¸াব' 
পথ/িলেক িবেবচনা কের, এক. Jকি@ত পিরমােণ এবং পWিতেত িনmদno রাসায়িনক.েক ব'বহার 
করা। মূল'ায়ণ.েত উৎপাদন Jি[য়ার িভ� ধরেনর রাসায়িনক এবং িবপhনক বজ4 'েকও িচিiত 
করার Jেয়াজন )য/েলা বজ4 'পািনর /ণগত মানেক Jভািবত করার )�েE কারখানােত Jাসি�ক। 
রাসায়িনক িবপেদর মূল'ায়ণেক এক. িবি´� অথবা পিরেবশগত মূল'ায়েণর  িরেপােট4 র অংশ 
িহেসেব িনব4াহ করা )যেত পাের।  

● কারখানা. রাসায়িনেকর সােথ সHmকnত �া�' এবং িনরাপUা িবষেয় িনয়িমতভােব পয4েব�ণ এবং 
ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ িরেপাট4  করা সহ সম� পারিমট/আইিন বাধ'বাধকতার আওতার মেধ' )থেক 
পিরচালনা করেছ।  

● বায়I , মা., মা.র তলার পািন, শ�, বজ4 ' এবং কাদা, বজ4 'পািনর কারেণ রাসায়িনক 
ভাeার সং[া] িচিiত স¸াব' পিরেবশগত  �িতর )�েE রাসায়িনক/েলার  সংর�ণ, নাড়াচাড়া 
করা, ব'বহার, িন¶াশন, এবং Jাথিমক পিরেবশগত  িনয়Tেণর  জন' িনরাপUা এবং �া�' 
সHmকnত িলিখত Jি[য়া রেয়েছ। এলাকােত সব4ািধক স¸াব' Jাক~ িতক িবপয4'য়/েলােকও এই 
Jি[য়া/েলার িবেবচনা করেত হেব, উদাহরণ �র�প, ভাির ব~   এবং বন'া, ভf িমকH, তI ফান, ইত'ািদ 
Jবণ এলাকা/েলা। 

● এক. ত~ তীয় পে�র মাধ'েম সাইেট Jাথিমক �া�'/ভােলা থাকার Jি[য়া পাওয়া যায় যখন 
িবপhনক রাসায়িনক/েলােক নাড়াচাড়া করা হয়, অথবা সং}েশ4   আসার ঘটনা ঘেট। 

আংিশক হঁ.াঃ 

● রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' কারখানার একজন মেনানীত ব'িQ বা এক. দল একিনZভােব 
থাকেত হেব যােদর এমএসিডএস/এসিডএস-এ উি³িখত যথাযথ )পশাগত িনরাপUা এবং �া�' 
সং[া] পদে�প/েলােক এবং/অথবা কম4চারীেদর, কমু'িন.েক এবং পিরেবশেক সুরি�ত রাখার 
জন' কািরগির )ডটা শীট (.িডএস) সHেক4  )বাঝার মেতা এবং সি[য় করার মেতা )যাগ'তা থােক। 

● কারখানা. রাসায়িনেকর সােথ সHmকnত �া�' এবং িনরাপUা িবষেয় িনয়িমতভােব পয4েব�ণ এবং 
ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ িরেপাট4  করা সহ সম� পারিমট/আইিন বাধ'বাধকতার আওতার মেধ' )থেক 
পিরচালনা করেছ।  

● কারখানা. তার রাসায়িনক/েলার সংর�ণ, নাড়াচাড়া করা, ব'বহারিবিধ, এবং িনKমেণর )�েE 
স¸াব' পিরেবশগত, �া�'মূলক এবং িনরাপUা সং[া] িবপদ িচিiত কেরেছ তার রাসায়িনক 
কায4সHাদনার িকছI  অংেশ এবং স¸াব' িবপদ/েলােক িচিiত করা )গেছ স"কভােব এমএসিডএস 
এবং .িডএস-এর িভিUেত। তেব, কারখানা-)জাড়া রাসায়িনক সং[া] িবপেদর মূল'ায়ণ করা 
হয়িন। 
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● রাসায়িনক সং[া] িচিiত স¸াব' পিরেবশগত �িতর )�েE রাসায়িনক/িলর সংর�ণ, 
নাড়াচাড়া, ব'বহারিবিধ, িনKমণ, এবং Jাথিমক পিরেবশগত িনয়Tেণর সােথ সHmকnত িনরাপUা 
এবং �াে�'র জন' িকছI  Jি[য়া এবং অনুশীলন অনুসরণ করা হয়, তেব )স/েলা িলিখত এবং 
নিথবW অব�ায় !নই। 

)য )ফিসিল./িল !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
হঁ.া 

o রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' কারখানার একজন মেনানীত ব'িQ বা এক. দল একিনZভােব 
থাকেত হেব যােদর এমএসিডএস/এসিডএস-এ উি³িখত যথাযথ )পশাগত িনরাপUা এবং �া�' 
সং[া] পদে�প/েলােক এবং/অথবা কম4চারীেদর, কমু'িন.েক এবং পিরেবশেক সুরি�ত রাখার 
জন' কািরগির )ডটা শীট সHেক4  )বাঝার মেতা এবং সি[য় করার মেতা )যাগ'তা থােক। 

o কারখানা.	রাসায়িনেকর	সােথ সHmকnত	�া�' এবং িনরাপUা িবষেয় িনয়িমতভােব	পয4েব�ণ এবং 
ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ িরেপাট4  করা সহ	সম� পারিমট/আইিন	বাধ'বাধকতার	আওতার মেধ' 
)থেক পিরচালনা করেছ।	 

o বায়I , মা., মা.র তলার পািন, শ�, বজ4 ' এবং কাদা, বজ4 'পািনর	কারেণ রাসায়িনক 
ভাeার	সং[া]	িচিiত স¸াব' পিরেবশগত  �িতর )�েE রাসায়িনক/েলার  সংর�ণ, 
নাড়াচাড়া করা, ব'বহার, িন¶াশন, এবং Jাথিমক পিরেবশগত  িনয়Tেণর  জন' িনরাপUা এবং 
�া�' সHmকnত িলিখত Jি[য়া রেয়েছ। এলাকােত সব4ািধক স¸াব' Jাক~ িতক 
িবপয4'য়/েলােকও এই Jি[য়া/েলার িবেবচনা করেত হেব, উদাহরণ �র�প, ভাির ব~   এবং বন'া, 
ভf িমকH, তI ফান, ইত'ািদ Jবণ এলাকা/েলা। 

o এক. ত~ তীয় পে�র মাধ'েম অথবা	সাইেট	Jাথিমক �া�'/ভােলা থাকার	Jি[য়া সHেক4 	জানা যায় 
যখন িবপhনক রাসায়িনক/েলােক	নাড়াচাড়া করা হয়, অথবা সং}েশ4	আসার ঘটনা ঘেট। 
 

আংিশক হঁ.া  
o রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' কারখানার একজন মেনানীত ব'িQ বা এক. দল একিনZভােব 

থাকেত হেব যােদর এমএসিডএস/এসিডএস-এ উি³িখত যথাযথ )পশাগত িনরাপUা এবং �া�' 
সং[া] পদে�প/েলােক এবং/অথবা কম4চারীেদর, কমু'িন.েক এবং পিরেবশেক সুরি�ত রাখার 
জন' কািরগির )ডটা শীট সHেক4  )বাঝার মেতা এবং সি[য় করার মেতা )যাগ'তা থােক। 

o কারখানা. রাসায়িনেকর সােথ সHmকnত �া�' এবং িনরাপUা িবষেয় িনয়িমতভােব পয4েব�ণ এবং 
ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ িরেপাট4  করা সহ সম� পারিমট/আইিন বাধ'বাধকতার আওতার মেধ' )থেক 
পিরচালনা করেছ।  

o রাসায়িনক সং[া] িচিiত স¸াব' পিরেবশগত �িতর )�েE রাসায়িনক/েলার  সংর�ণ, 
নাড়াচাড়া করা, ব'বহার, িনKমণ, এবং Jাথিমক পিরেবশগত  িনয়Tেণর  সােথ সHmকnত 
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িনরাপUা এবং �া�' িবষেয় জন' িকছI  Jি[য়া এবং অনুশীলন অনুসরণ করা হয়, তেব )স/েলা 
িলিখত এবং নিথবW অব�ায়  )নই । 

নিথপW আবশ.কঃ 
িনেয়াগপেEর িচ", চাকI িরর িববরণ, সংগঠেনর চাট4  

o দািয়�Jা� ব'িQ/দেলর কািরকI লাম িভেট 
o রাসায়িনক সংর�ণ, নাড়াচাড়া করা, ব'বহার, এবং িনKমণ সং[া] ইএইচএস Jি[য়া 
o এমএসিডএস-এর সােথ িচিiত িবপদ এবং কািরগির সং[া] কাগজপE সহ রাসায়িনেকর ভাeার, 

ইএইচএস কত4 াব'িQেদর জন' সহজলভ' এবং ব'বyত হেয় থােক 
o পিরচালনাগত সীমা এবং Jাসি�ক আইন সহ পারিমট )য/েলার আওতাধীন হেলা রাসায়িনক 

সংর�ণ, পিরচালনা, এবং িনKমেণর সােথ সHmকnত �া�' এবং িনরাপUার বাধ'বাধকতা 
o রাসায়িনক দুঘ4টনা এবং উপেচ পড়ার )রকড4  
o �া�' এবং িনরাপUার লগ (Jাথিমক V{jষা এবং )হলথ )qশন) 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
o ইএইচএস, রাসায়িনক িবষেয় দািয়�Jা� ব'িQ/দল রাসায়িনক সংর�ণ, পিরচালনা, এবং 

িনKমেণর সােথ সHmকnত �া�' এবং িনরাপUা সং[া] িবষেয় তােদর  )বাঝাপড়া/েলা এবং তােদর 
সংি�o দািয়�সমূহ যার অ]গ4ত হেলা কারখানা জুেড় ইএইচএস )চক/অিডট, িপিপই-এর অব�ান 
এবং সহজJাপ'তা, িনরাপUা িবষয়ক যTপািতর র�ণােব�ণ, এমােজ4 ি� )রসপ� v'ান, 
ইত'ািদ িবষয়।  )য অ�েল কারখানা. অবি�ত, )সই অ�েলর সবেচেয় স¸াব' Jাক~ িতক িবপয4'য় 
সHেক4 ও দািয়�Jা� ব'িQেক সেচতন হেত হেব, উদাহরণ �র�প, ভাির বষ4া এবং বন'া, ভf িমকH, 
সামুিtক তI ফান, ইত'ািদ Jবণ এলাকা, এবং কীভােব এই িবেবচনা/েলােক Jাক~ িতক 
িবপয4'েয়র ফল�র�প ঘটা রাসায়িনক এ`েপাজােরর সােথ সHmকnত ইএইচএস পিরক@নায় 
অ]ভI 4Q করা হয়। 

o �া�'/)মিডক'াল )qশন, এমােজ4 ি� )রসপ� .ম (যিদ থােক) 
o িচিকৎসক, নাস4, )হলথ J'াáশনার যিদ সাইেট থােকন 

 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o দায়ী ব'িQ/দল যথা�ােন থাকা এবং রাসায়িনক ব'ব�াপনার সােথ সHmকnত ইএইচএস কম4সূচী 

সামলােনার জন' )যাগ'তাসH� হওয়ার িবষয়/েলা যাচাই করjন 
o এমএসিডএস/এসিডএস, কািরগির কাগজপেEর সােথ িচিiত িবপদ সহ রাসায়িনক ভাeার 

ইএইচএস কত4 াব'িQেদর কােছ সহজলভ' এবং এবং ইএইচএস কম4সূচীর িভিU িহসােব ব'বহার করা 
হয় )যমন রাসায়িনক দুঘ4টনা এবং এমােজ4 ি� )রসপ� v'ান, িনরাপUা িবষয়ক যTপািত এবং 
িপিপই-এর অব�ান, কম4চারীেদর Jিশ�ণ, ইএইচএস ইউ.িল. িনয়িমতভােব খI ঁ.েয় )দখা এবং 
)স/েলার র�ণােব�ণ 
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o িবেíারণেরাধী �বদু'িতন আেলা এবং আধার দাহ' ব'বহার এবং সংর�ণ এলাকােত পাওয়া যায় 
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৯। আপনার কারখানার িক যথাযথভােব িচি§ত, আখ.া7া� রাসায়িনক সUয় এবং অGায়ী 
সUয় এলাকা আেছ? 
 
যিদ হঁ.া হয়, যা িকছO  7েযাজ. !স>েলা !বেছ িননঃ 

● রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত বায়I  চলাচেলর ব'ব�া থােক, Vকেনা এবং আবহাওয়া ও 
আ/েনর ঝI ঁ িক )থেক সুরি�ত রাখা হয়। 

● স�য় এলাকা অননুেমািদত কম4চারীেদর )থেক সুরি�ত ()যমন, তালা লাগােনা থােক)। 
● রাসায়িনক স�য় এলাকা.েক }oভােব িচিiত করা থােক। 
● জরjির অব�া �তির হওয়ার স¸াব'তার জন' রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত সহজ Jেবশ এবং 

বিহগ4মন ব'ব�া আেছ।  
● সংর�েণর আধার/েলা ভােলা অব�ায় রেয়েছ, তােদর িবষয়ব�র জন' যথাযথ, ব± এবং 

}oভােব িবষয়ব�র নাম সহ )লেবল লাগােনা রেয়েছ।  
● স�য় এলাকার )মেঝ দৃঢ় এবং িছtিবহীন, পািনর জন' কেনা এমন নালী )নই )যখান িদেয় 

তরল )বিরেয় )যেত পাের, এবং উপেচ পড়া তরেলর )কােনা Jমাণ )নই।  
● অবািîতভােব তরল যােত না )বিরেয় যায়, )স. িনিXত করার জন' ক"ন এবং তরল 

রাসায়িনেকর জন' আনুষি�ক ধারেণর ব'ব�া রেয়েছ ট'াs, ©াম, এবং অ�ায়ী ধারেক ()যখােন 
Jেযাজ')।  

● সাম�স'িবহীন পদাথ4/েলা ()যমন তী® অ'ািসড এবং তী® )বস) পৃথকভােব সংর�ণ করা 
হয়।  

● দাহ' পদাথ4 তাপ অথবা দহেনর উৎেসর )থেক দূের রাখা হয়, যার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা Gাউিeং 
এবং িবেíারণ-িবেরাধী আেলা। 

● অ�ায়ী সংর�ণ পাE/েলা ব± থােক এবং িবষয়ব�, এবং িবপেদর ){ণীর তথ'সহ )লেবল 
লাগােনা থােক।  

(×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার Jেয়াজন )নই, িক] যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 

কােছ থাকা দরকার) J�ািবত আপেলােডর অ]ভI 4Q হেত পাের িনেচর কেয়ক. অভ'াস/েলােক Jদশ4ন 

করার জন'ঃ ক) কারখানার নকশা অথবা )যখােন Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4প� সহ জরjির Jিতি[য়া 
পিরক@না (আেগ আপেলাড কের থাকেল Jেয়াজন )নই); খ) িনেষধাzা সহ স�য়/ব'বহােরর পারিমট 

(যিদ Jেযাজ' হয়); গ) �ানীয় ভাষায় �ানীয় ফায়ার )কাড এমএসিডএস/এসিডএস এবং JযI িQগত 

কাগজপE (আেগ আপেলাড কের থাকেল Jেয়াজন )নই); ঘ) রাসায়িনক আধার/েলার উপের 

রাসায়িনক )লেবল লাগােনা (Jক~ ত )লেবিলং, হােত )লখা নয়)' ঙ) রাসায়িনক স�য় এলাকার নকশা, 
যােত িবিভ� ধরেনর রাসায়িনেকর ){ণীিবভাগ এবং )vসেমw থাকেব; চ) Jিত. রাসায়িনেকর ভাeাের 
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)পÉ ²ছেনার তািরখ, লট ন�র, রাসায়িনেকর এ`পায়ােরশেনর তািরখ, উৎপাদন�েল )Jরণ করার 

তািরখ, ইত'ািদ সহ )ঢাকা/)বরেনার )রকড4 , এফআইএফও )রকড4  (আেগ আপেলাড কের থাকেল 

Jেয়াজন )নই); ছ) রাসায়িনক স�য় এলাকার জন' ব'ব�াপনার অিডট/ পিরদশ4েনর )চকিলq; জ) 

যথাযথভােব রাসায়িনক স�েয়র জন' Jামাণ' পিরচালনাগত Jি[য়া। 

  
স"কভােব রাসায়িনক নাড়াচাড়া করার জন' যথাযথ রাসায়িনক স�য় ব'ব�া িনরাপUার জন' /রj�পূণ4। 
Jায়শই, আপাতদৃ েত যI িQসH� স�েয়র ধারণা, )যমন বণ4ানু[িমক ভােব রাসায়িনক/েলােক রাখা, 
অৈনক'িবিশo রাসায়িনক/েলােক একসােথ সি�ত কের )ফলেত পাের। কারখানা/েলােক অবশ'ই )দখােত 
হেব )য দূষণ এবং িনরাপUার ঝI ঁ িক এড়ােনার জন' স�েয়র জন' সম� এলাকা/েলা "কভােব িচিiত এবং 
যথাযথভােব ব'ব�াপনাধীন রেয়েছ। কােজর )সই জায়গায় অ�ায়ী স�য় হয় )যখােন রাসায়িনক/েলােক 
Jেয়াগ করা হয়, )যমন Kীন-িJ�ং )qশন। অ�ায়ী স�য় সং[া] JK/েলা )কবলমাE )সইসব কারখানার 
)�েE Jেযাজ' )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােত রাসায়িনক ব'বহার কের। 
 
আপিন যিদ সংর�ণ সং[া] সম� বাধ'বাধকতা পূরণ কেরন তেব আপনােক পুেরা পেয়n )দয়া হেব।  
 
আপিন যিদ সংর�েণর )�েE আবশ'কতাসমূহ অেধ4কও পূরণ কেরন তেব আপনােক আংিশক পেয়n   
)দয়া হেব। 
 
7েয়াগগত মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক নাড়াচাড়া, ব'বহার, এবং সংর�েণর অভ'াসসমূহ 
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
Jত'াশা রেয়েছ )য কারখানা. }oভােব Jদশ4ন করেত পারেব )য দূষণ এবং িনরাপUা সং[া] ঝI ঁ িক 
Jিতেরাধ করার জন' সম� সংর�ণ এলাকা/েলা  ভােলাভােব িচিiত এবং যথাযথ ব'ব�াপনার অধীন। 
 
স"কভােব রাসায়িনক নাড়াচাড়া করার জন' যথাযথ রাসায়িনক স�য় ব'ব�া িনরাপUার জন' /রj�পূণ4। 
িনরাপদ সংর�েণর Jেয়াজনীয়তা-সH� এক. ব'াপক পিরসেরর   রাসায়িনক/েলার কােছ কারখানাই 
তােদর ঘরবািড়। এক. িবি¤েঙ রাসায়িনক সংর�েণর )�েE িবিবধ িবপhনক উপাদান এক. িনরাপদ 
পৃথকীকরণ করা এবং িনরাপUা-সH� এলাকা(/েলা)য় রাখার জন' যথাযথ নকশা দরকার। Jায়শই, 
আপাতদৃ েত যI িQসH� স�েয়র ধারণা, )যমন বণ4ানু[িমক ভােব রাসায়িনক/েলােক রাখা, 
অৈনক'িবিশo রাসায়িনক/েলােক একসােথ সি�ত কের )ফলেত পাের। যথাযথ Jিতি[য়ার 
জন' এমােজ4 ি� কমী� , দমকল িবভাগ ইত'ািদর কােছ অবশ'ই  সংর�ণ এবং পিরমাণ সং[া] তথ' থাকেত 
হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1.0 ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৩ 
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^তির করার জন. !টমে�টঃ 

● এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@না ()টমেvট) - )জডিডএইচিস িসএমএস হাইপারিলs িহেসেব পাওয়া 
যায় 

আেরা তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেব (!যমন, িল{ অথবা ওেয়বসাইট):  

● )জডিডএইচিস িসএমএস https://www.roadmaptozero.com/process  
● ওেকওিপওএল 
● িবপhনক পদােথ4র জন' জাম4ান JযI িQর িনয়মকানুন 
● িজএইচএস 
● https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-

30-Rev8e.pdf  
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
 
পুেরা পেয়n  

• রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত (/দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা যার অ]ভI 4Q 
হেলা মা.র িনেচর সংর�ণ এলাকা) বায়Iচলাচেলর ব'ব�া থােক, Vকেনা থােক, এবং 
আবহাওয়ার (ছাদ এবং )দয়াল সহ), আ/েনর ঝI ঁ িক, এবং অননুেমািদত কম4চারীেদর Jত'� 
সং}েশ4 আসা )থেক সুরি�ত রাখা হয়, )যমন, তালা লাগােনা থােক। অ'াে`েসর অনুমিত 
}oভােব সংzািয়ত করা আেছ। 

● জরjির অব�া �তির হওয়ার স¸াব'তার জন' রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত সহজ Jেবশ এবং 
বিহগ4মন ব'ব�া আেছ। 

● সংর�ণ এলাকার )মেঝ দৃঢ় এবং িছtিবহীন, পািনর জন' এমন )কানও নালী )নই )যখান িদেয় 
তরল )বিরেয় )যেত পাের, এবং উপেচ পড়া তরেলর )কােনা Jমাণ )নই 

● রাসায়িনক/েলােক )মেঝ এবং )দয়ােলর সােথ Jত'� সং}েশ4 না আসার মেতা কের সংর�ণ করা 
হয় 

● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকােত সংরি�ত সম� রাসায়িনক }oভােব  িচিiত, যার 
অ]ভI 4Q হেলা এমএসিডএস/এসিডএস অনুয়ায়ী, দৃশ'মান সংেকত �ারা যথাযথভােব িচিiত করা 
Jিত. রাসায়িনক যােত অ]ত রাসায়িনক পেণ'র নাম এবং যথাযথ িবপেদর সতক4 তাবাত4 া থােক 
()¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 সংেকত, অথবা সমতI ল)  
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● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকার সম� রাসায়িনক আধার/েলা ভােলা অব�ায় আেছ, তােদর 
Jক~ ত )লেবিলং, লট ন�র, পেণ'র নাম, সরবরাহকারী/িনম4াতার নাম, এবং িবপেদর ){ণী �ারা 
িচিiত রেয়েছ 

● অ�ায়ী/উপ-আধার/েলােত আসল আধােরর উপের লাগােনা )লেবেলর সােথ সাম�স'পূণ4 যথাযথ 
তথ'ািদ সহ )লেবল লাগােনা রেয়েছ 

● িভ� রাসায়িনক/েলােক যথাযথ পা.4শন �ারা স"কভােব পৃথকীকরণ করা আেছ 
● ক"ন এবং তরল রাসায়িনক/েলােক যথাযথভােব পৃথকীকরণ করা আেছ 
● রাসায়িনক/েলােক সুসংগ"তভােব সংর�ণ করা আেছ, তােদর Jক~ ত )লেবল এবং এমএসিডএস-

এ Jদmশnত িবপেদর ){ণীিবভাগ অনুযায়ী 
● সাম�স'িবহীন পদাথ4/েলা )যমন তী® অ'ািসড, তী® )বস, কেরািসভ, দাহ' পদাথ4, 

ইত'ািদ/েলােক িচিiত এবং পৃথকভােব সংর�ণ করা হয়। 
● দাহ' পদাথ4 তাপ অথবা দহেনর উৎেসর )থেক দূের রাখা হয়, যার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা Gাউিeং এবং 

িবেíারণ-িবেরাধী আেলা। সম� িবেíারক অথবা দাহ' উপকরণ/েলা ধfমপােনর জায়গা 
)থেক অ]ত ~ ১৫ িমটার (৫০ িফট) দূের অবি�ত 

● সময়সীমা )শষ হেয় যাওয়া রাসায়িনক/েলােক িনয়িমতভােব ¡'াক করা হয়, পৃথকভােব সংর�ণ 
করা হয়, এবং যথাযথভােব )লেবল লািগেয় রাখা হয় 

● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকায় কম4চারীেদর )বাঝার মেতা 
ভাষায়   এমএসিডএস/এসিডএস সহেজই পাওয়া যায় 

● সংর�েণর শত4 াবলী )যমন তাপমাEা, জলীয়ভাব, িবেíারণেরাধী �াপত'   এমএসিডএস অনুযায়ী 
পূরণ করা হেয়েছ 

● যথাযথ িপিপই এবং ি}েলজ িকট পাওয়া যায় এবং সহেজ অ'াে`স করা যায় 
● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকােত সম� র�ক পদাথ4 এবং রাসায়িনেকর   আধার/েলা ঢাকা 

)দয়া থােক এবং )ঠেস )বাঝাই করা থােক না 
● অবািîতভােব তরল যােত না )বিরেয় যায়, )স. িনিXত করার জন' ক"ন এবং তরল 

রাসায়িনেকর জন' আনুষি�ক ধারেণর ব'ব�া রেয়েছ ট'াs, ©াম, এবং অ�ায়ী ধারেক ()যখােন 
Jেযাজ')। আনুষি�ক ধারণ ব'ব�া ফাটল বা ফঁাকিবহীনভােব ভােলা অব�ােত আেছ। আনুষি�ক 
ধারেণর, নূ'নতম, ধারণ�মতা হওয়া উিচত রাসায়িনেকর মূল (Jাথিমক) আধার.র অ]ত ১১০%, 
অথবা মূল (Jাথিমক) আধার.র সHূণ4 আয়তেনর অ]ত ১০% ধারণ করেত স�ম হওয়া উিচত। 

● Jিত. রাসায়িনক এবং র�ক পদােথ4র জন' িনmদnoভােব )সই রাসায়িনক পণ'.র 
জন'ই যথাযথভােব )লেবল লাগােনা �তT TI প আেছ (অথবা জার, বালিত, চামচ, ইত'ািদ)। 

● TI প এবং অ�ায়ী ধারক/েলা )যমন বালিত ি�িতশীল পদাথ4 িদেয় �তির হয় রাসায়িনক পণ'.র 
সােথ )যেকােনা ধরেনর �য়/ রাসায়িনক িবি[য়া এিড়েয় যাওয়ার জন'। রাসায়িনক বহনকারী )সই 
সম� আধার/েলােক এিড়েয় যাওয়ার জন' সুপািরশ করা হয় )য/েলা িবি[য়া কের অথবা 
িবপhনক রাসায়িনক অবিশoাংশ )য/েলা )থেক )বিরেয় আসেত পাের, )যমন, িপিভিস এবং )লাহা 
সমি¹ত উপকরণ/েলােক এিড়েয় )যেত হেব। 
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● ওজনকারী যTপািত/টI ল/েলােক পির¶ার, Vকেনা, মসৃণ এবং সমতল তলেদেশ রাখা হয় 
● কারখানার নকশা অথবা এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নােক হালনাগাদ রাখা হেয়েছ এবং )যখােন 

Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ )শয়ার করা হেয়েছ  
● )যখােন Jেয়াজন Gাউিeং এবং বিeং ব'বহার করা হয় (আ/েনর ঝI ঁ িক) 
● পয4াব~ U পিরদশ4ন চাল ুরেয়েছ (সা�ািহক িভিUেত করার সুপািরশ করা হয়) 

আংিশক পেয়n: ( (িনেচ তািলকাভI Q আবশ'কতা/িলর অ]ত অেধ4ক পূরণ কের) 
• রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত (/দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা যার অ]ভI 4Q 

হেলা মা.র িনেচর সংর�ণ এলাকা) বায়Iচলাচেলর ব'ব�া থােক, Vকেনা থােক, এবং 
আবহাওয়ার (ছাদ এবং )দয়াল সহ), আ/েনর ঝI ঁ িক, এবং অননুেমািদত কম4চারীেদর Jত'� 
সং}েশ4 আসা )থেক সুরি�ত রাখা হয়, )যমন, তালা লাগােনা থােক। অ'াে`েসর অনুমিত 

}oভােব সংzািয়ত করা আেছ। 
● জরjির অব�া �তির হওয়ার স¸াব'তার জন' রাসায়িনক সংর�ণ এলাকােত সহজ Jেবশ এবং 

বিহগ4মন ব'ব�া আেছ। 
● সংর�ণ এলাকার )মেঝ দৃঢ় এবং িছtিবহীন, পািনর জন' এমন )কানও নালী )নই )যখান িদেয় 

তরল )বিরেয় )যেত পাের, এবং উপেচ পড়া তরেলর )কােনা Jমাণ )নই 
● রাসায়িনক/েলােক )মেঝ এবং )দয়ােলর সােথ Jত'� সং}েশ4 না আসার মেতা কের সংর�ণ করা 

হয় 
● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকােত সংরি�ত সম� রাসায়িনক }oভােব  িচিiত, যার 

অ]ভI 4Q হেলা এমএসিডএস/এসিডএস অনুয়ায়ী, দৃশ'মান সংেকত �ারা যথাযথভােব িচিiত করা 
Jিত. রাসায়িনক যােত অ]ত রাসায়িনক পেণ'র নাম এবং যথাযথ িবপেদর সতক4 তাবাত4 া থােক 
()¬াব'াল হারেমানাইেজশন িসেqম (িজএইচএস)-এর সােথ সাম�স'পূণ4 সংেকত, অথবা সমতI ল)  

● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকার সম� রাসায়িনক আধার/েলা ভােলা অব�ায় আেছ, তােদর 
Jক~ ত )লেবিলং, লট ন�র, পেণ'র নাম, সরবরাহকারী/িনম4াতার নাম, এবং িবপেদর ){ণী �ারা 
িচিiত রেয়েছ 

● অ�ায়ী/উপ-আধার/েলােত আসল আধােরর উপের লাগােনা )লেবেলর সােথ সাম�স'পূণ4 যথাযথ 
তথ'ািদ সহ )লেবল লাগােনা রেয়েছ 

● িভ� রাসায়িনক/েলােক যথাযথ পা.4শন �ারা স"কভােব পৃথকীকরণ করা আেছ 
● ক"ন এবং তরল রাসায়িনক/েলােক যথাযথভােব পৃথকীকরণ করা আেছ 
● রাসায়িনক/েলােক সুসংগ"তভােব সংর�ণ করা আেছ, তােদর Jক~ ত )লেবল এবং এমএসিডএস-

এ Jদmশnত িবপেদর ){ণীিবভাগ অনুযায়ী 
● সাম�স'িবহীন পদাথ4/েলা )যমন তী® অ'ািসড, তী® )বস, কেরািসভ, দাহ' পদাথ4, 

ইত'ািদ/েলােক িচিiত এবং পৃথকভােব সংর�ণ করা হয়। 
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● দাহ' পদাথ4 তাপ অথবা দহেনর উৎেসর )থেক দূের রাখা হয়, যার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা Gাউিeং এবং 
িবেíারণ-িবেরাধী আেলা। সম� িবেíারক অথবা দাহ' উপকরণ/েলা ধfমপােনর জায়গা 
)থেক অ]ত ~ ১৫ িমটার (৫০ িফট) দূের অবি�ত 

● সময়সীমা )শষ হেয় যাওয়া রাসায়িনক/েলােক িনয়িমতভােব ¡'াক করা হয়, পৃথকভােব সংর�ণ 
করা হয়, এবং যথাযথভােব )লেবল লািগেয় রাখা হয় 

● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকায় কম4চারীেদর )বাঝার মেতা 
ভাষায়   এমএসিডএস/এসিডএস সহেজই পাওয়া যায় 

● সংর�েণর শত4 াবলী )যমন তাপমাEা, জলীয়ভাব, িবেíারণেরাধী �াপত'   এমএসিডএস অনুযায়ী 
পূরণ করা হেয়েছ 

● যথাযথ িপিপই এবং ি}েলজ িকট পাওয়া যায় এবং সহেজ অ'াে`স করা যায় 
● /দাম এবং অ�ায়ী সংর�ণ এলাকােত সম� র�ক পদাথ4 এবং রাসায়িনেকর   আধার/েলা ঢাকা 

)দয়া থােক এবং )ঠেস )বাঝাই করা থােক না 
● অবািîতভােব তরল যােত না )বিরেয় যায়, )স. িনিXত করার জন' ক"ন এবং তরল 

রাসায়িনেকর জন' আনুষি�ক ধারেণর ব'ব�া রেয়েছ ট'াs, ©াম, এবং অ�ায়ী ধারেক ()যখােন 
Jেযাজ')। আনুষি�ক ধারণ ব'ব�া ফাটল বা ফঁাকিবহীনভােব ভােলা অব�ােত আেছ। আনুষি�ক 
ধারেণর, নূ'নতম, ধারণ�মতা হওয়া উিচত রাসায়িনেকর মূল (Jাথিমক) আধার.র অ]ত ১১০%, 
অথবা মূল (Jাথিমক) আধার.র সHূণ4 আয়তেনর অ]ত ১০% ধারণ করেত স�ম হওয়া উিচত। 

● Jিত. রাসায়িনক এবং র�ক পদােথ4র জন' িনmদnoভােব )সই রাসায়িনক পণ'.র 
জন'ই যথাযথভােব )লেবল লাগােনা �তT TI প আেছ (অথবা জার, বালিত, চামচ, ইত'ািদ)। 

● TI প এবং অ�ায়ী ধারক/েলা )যমন বালিত ি�িতশীল পদাথ4 িদেয় �তির হয় রাসায়িনক পণ'.র 
সােথ )যেকােনা ধরেনর �য়/ রাসায়িনক িবি[য়া এিড়েয় যাওয়ার জন'। রাসায়িনক বহনকারী )সই 
সম� আধার/েলােক এিড়েয় যাওয়ার জন' সুপািরশ করা হয় )য/েলা িবি[য়া কের অথবা 
িবপhনক রাসায়িনক অবিশoাংশ )য/েলা )থেক )বিরেয় আসেত পাের, )যমন, িপিভিস এবং )লাহা 
সমি¹ত উপকরণ/েলােক এিড়েয় )যেত হেব। 

● ওজনকারী যTপািত/টI ল/েলােক পির¶ার, Vকেনা, মসৃণ এবং সমতল তলেদেশ রাখা হয় 
● কারখানার নকশা অথবা এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নােক হালনাগাদ রাখা হেয়েছ এবং )যখােন 

Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ )শয়ার করা হেয়েছ  
● )যখােন Jেয়াজন Gাউিeং এবং বিeং ব'বহার করা হয় (আ/েনর ঝI ঁ িক) 
● পয4াব~ U পিরদশ4ন চাল ুরেয়েছ (সা�ািহক িভিUেত করার সুপািরশ করা হয়) 

)য )ফিসিল./িল !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
 
পুেরা পেয়n  
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• রাসায়িনক/েলােক )মেঝ এবং )দয়ােলর সােথ Jত'� সং}েশ4 না আসার মেতা কের সংর�ণ করা 
হয় 

● রাসায়িনক/েলােক বায়I-চলাচলসH� জায়গায়, Vকেনা অব�ায়, এবং আবহাওয়ার Jত'� 
সং}েশ4 আসা )থেক সুরি�ত রাখা হয় 

● ক"ন এবং তরল রাসায়িনক ()যখােন Jেযাজ') যথাযথভােব পৃথকীকরণ করা হয় 
● রাসায়িনক আধার/েলা ভােলা অব�ায় আেছ, তােদর Jক~ ত )লেবল এবং 

িবপেদর ){ণীিবভাগ অনুযায়ী িচিiত  
● দাহ' পদাথ4/েলােক ()যখােন Jেযাজ') তাপ বা দাহ' পদােথ4র উৎস )থেক দূের রাখা হয়। সম� 

িবেíারক অথবা দাহ' উপকরণ/েলা ধfমপােনর জায়গা )থেক অ]ত ~ ১৫ িমটার (৫০ িফট) দূের 
অবি�ত 

● অিন´াক~ তভােব িকছI  যােত না )বিরেয় যায় তা িনিXত করার জন' আনুষি�ক আধার 
রেয়েছ ()যখােন Jেযাজ')। আনুষি�ক ধারণ ব'ব�া ফাটল বা ফঁাকিবহীনভােব ভােলা অব�ােত 
আেছ। আনুষি�ক ধারেণর, নূ'নতম, ধারণ�মতা হওয়া উিচত রাসায়িনেকর মূল (Jাথিমক) 
আধার.র অ]ত ১১০%, অথবা মূল (Jাথিমক) আধার.র সHূণ4 আয়তেনর অ]ত ১০% ধারণ 
করেত স�ম হওয়া উিচত। 

● এমএসিডএস/এসিডএস ()যখােন Jেযাজ') অথবা িবপদ সং[া] অন'ান' সংেযাগ ব'ব�া 
কম4চারীেদর )বাধগম' ভাষায় তাৎ�িণকভােব পাওয়া যায়/ দৃশ'মান থােক 

● যথাযথ িপিপই পাওয়া যায় এবং সহজলভ' ()যখােন Jেযাজ') 
● কারখানার নকশা অথবা এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নােক হালনাগাদ রাখা হেয়েছ এবং )যখােন 

Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ )শয়ার করা হেয়েছ  
● কারখানা.র পয4েব�েণর এক. কায4[ম আেছ তােদর উপ"কাদারেদর  রাসায়িনক সংর�ণ 

সং[া] ব'ব�াপনার জন'। 

 

আংিশক পেয়n:  (িনেচ তািলকাভI Q আবশ'কতাসমূেহর অ]ত অেধ4ক পূরণ করা হেল) 
• রাসায়িনক/েলােক )মেঝ এবং )দয়ােলর সােথ Jত'� সং}েশ4 না আসার মেতা কের সংর�ণ করা 

হয় 
● রাসায়িনক/েলােক বায়I-চলাচলসH� জায়গায়, Vকেনা অব�ায়, এবং আবহাওয়ার Jত'� 

সং}েশ4 আসা )থেক সুরি�ত রাখা হয় 
● ক"ন এবং তরল রাসায়িনক ()যখােন Jেযাজ') যথাযথভােব পৃথকীকরণ করা হয় 
● রাসায়িনক আধার/েলা ভােলা অব�ায় আেছ, তােদর Jক~ ত )লেবল এবং 

িবপেদর ){ণীিবভাগ অনুযায়ী িচিiত  
● দাহ' পদাথ4/েলােক ()যখােন Jেযাজ') তাপ বা দাহ' পদােথ4র উৎস )থেক দূের রাখা হয়। সম� 

িবেíারক অথবা দাহ' উপকরণ/েলা ধfমপােনর জায়গা )থেক অ]ত ~ ১৫ িমটার (৫০ িফট) দূের 
অবি�ত 
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● অিন´াক~ তভােব িকছI  যােত না )বিরেয় যায় তা িনিXত করার জন' আনুষি�ক আধার 
রেয়েছ ()যখােন Jেযাজ')। আনুষি�ক ধারণ ব'ব�া ফাটল বা ফঁাকিবহীনভােব ভােলা অব�ােত 
আেছ। আনুষি�ক ধারেণর, নূ'নতম, ধারণ�মতা হওয়া উিচত রাসায়িনেকর মূল (Jাথিমক) 
আধার.র অ]ত ১১০%, অথবা মূল (Jাথিমক) আধার.র সHূণ4 আয়তেনর অ]ত ১০% ধারণ 
করেত স�ম হওয়া উিচত। 

● এমএসিডএস/এসিডএস ()যখােন Jেযাজ') অথবা িবপদ সং[া] অন'ান' সংেযাগ ব'ব�া 
কম4চারীেদর )বাধগম' ভাষায় তাৎ�িণকভােব পাওয়া যায়/ দৃশ'মান থােক 

● যথাযথ িপিপই পাওয়া যায় এবং সহজলভ' ()যখােন Jেযাজ') 
● কারখানার নকশা অথবা এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নােক হালনাগাদ রাখা হেয়েছ এবং )যখােন 

Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ )শয়ার করা হেয়েছ  

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• কারখানার নকশা অথবা �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ এমােজ4 ি� )রসপ�  পিরক@না ()যখােন Jেযাজ') 
● সীমাবWতা সহ সংর�ণ / ব'বহােরর অনুমিত (যিদ Jেযাজ' হয়) 
● �ানীয় ফায়ার )কাড 
● �ানীয় ভাষায় এমএসিডএস/এসিডএস এবং কািরগির শীট 
● রাসায়িনক আধােরর উপর রাসায়িনক )লেবিলং (Jক~ ত )লেবিলং, হােত )লখা নয়) 
● রাসায়িনক সংর�ণ এলাকার নকশা, ){ণীিবভাগ এবং িভ� ধরেনর রাসায়িনেকর   অব�ান 

িনmদnoকরণ সহ 
● Jিত. রাসায়িনেকর সংর�ণ এলাকায় উপি�ত হওয়ার িনmদno তািরখ উে³খ সহকাের 

সংর�েণ )ঢাকা/)বরেনার লগ্ , এফআইএফও )রকড4 , লট ন�র, ব'বহার )শষ হওয়ার সময়সীমা, 
উৎপাদেন যাওয়ার তািরখ, ইত'ািদ। 

● রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা/েলােত কত~ 4পে�র অিডট / পিরদশ4েনর )চকিলq 
● যথাযথভােব রাসায়িনক সংর�েণর জন' Jামাণ' পিরচালনা সং[া] Jি[য়াসমূহ’ 

 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• এমএসিডএস/এসিডএস এবং িসএলিপ িবষেয় দািয়�Jা� তTাবধায়ক এবং কমী� েদর )বাঝাপড়া 

পরী�া করjন। 
● তােদর কােজর জায়গায় িক িবিভ� রাসায়িনেকর ){ণীিভিUক িবপদ সHেক4  তারা ব'াখ'া িদেত 

স�ম হেয়েছন? 
● িবিবধ িবপদসংেকত এবং সংর�েণর সাম�স' সHেক4  তােদর )বাঝাপড়া খI ঁ.েয় )দখIন। 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
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• কারখানার নকশা অথবা এমােজ4 ি� )রসপ� পিরক@নােক হালনাগাদ রাখা হেয়েছ এবং )যখােন 
Jেযাজ' �ানীয় কত~ 4পে�র সােথ )শয়ার করা হেয়েছ  

● সম� Jাসি�ক এলাকা/েলােক খI ঁ.েয় )দখIন )যখােন রাসায়িনক/েলােক ব'বহার এবং সংর�ণ 
করা হয়, যার অ]ভI 4Q হেলাঃ /দাম, অ�ায়ী সংর�ণ এলাকা, অভ']রীণ পরী�াগার, রাসায়িনক 
)রিসিপ িম{ণ এলাকা, ওয়ক4 শপ/উৎপাদন এলাকা, ই.িপ। 

● রাসায়িনক/েলােক যথাযথভােব )লেবল লাগােনা হয় (Jক~ ত )লেবল, হােত )লখা নয়) এবং 
যথাযথভােব  পৃথকীকরণ, )ªার )থেক দূের সংর�ণ, ইত'ািদ করা হয়। 

● সংর�েণর অব�া বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ কের (িবপেদর ){ণী, ঝI ঁ িক, সাম�স', র�প (ক"ন 
বনাম তরল), সংর�েণর শত4/েলা অনুয়ায়ী ছাদ, )দয়াল, )মেঝ, পৃথকীকরেণর শত4/েলা পূরণ করা 
হেয়েছ, )যমন, তাপমাEা, জলীয়ভাব, িবেíারণেরাধী কাঠােমা, ইত'ািদ। 

● অ'াে`স করার অনুমিত এবং িবপেদর সতক4 বাত4 ার সংেকত 
● কম4চারীেদর )বাঝার মেতা ভাষায় হালনাগাদ এবং যথাযথভােব 

অনূিদত   এমএসিডএস/এসিডএস তাৎ�িণকভােব পাওয়া যায়; সংেকত/েলা }oভােব   দৃশ'মান 
িকনা এবং সংরি�ত রাসায়িনক ও তার এমএসিডএস/এসিডএস-এর সােথ িমলেছ িকনা খI ঁ.েয় 
)দখIন - Jিত. অব�ােন অ]ত ৫. পরী�া করjন 

● আনুষি�ক ধারণব'ব�া রেয়েছ এবং তা যথাযথ 
● িবপhনক বজ4 ' এবং কদ4 েমর সংর�ণ এবং ধারণ এলাকা খI ঁ.েয় )দখIন 
● সাধারণ পির¶ার-পির´�তা এবং রাসায়িনেকর সংগঠনগত /){ণীিবভাগ, রাসায়িনক আধােরর 

অখeতা ইত'ািদ পরী�া কের )দখIন )যমন, ট'াs অথবা ©াম, ইত'ািদ, রাসায়িনক/েলার উপের 
)লখা ব'বহারেযাগ'তা )শষ হওয়ার তািরখ 

● রাসায়িনক বার করায় সহায়তা করার জন' আধার/েলােত পিরবত4ন ঘটােনা হয়িন 
● আধার/েলা ভােলাভােব ঢাকা িদেয় ব± করা আেছ 
● ওজন করার সম� যTপািত এবং আনুষি�ক িজিনস/েলা (নাড়াচাড়া করা এবং ওজন করার 

Jি[য়া চলাকালীন িক ধI েলা উৎপ� হে´?) 
● TI প এবং বালিত )চক করjন )যমন )য পেণ'র জন' )স/েলােক ব'বহার করা হে´ তার নাম আেছ 

িকনা )স/েলােত 
● িপিপই ব'বহার এবং সহজJাপ'তা এবং র�ণােব�েণর )রকড4  )দখIন )যখােন Jেযাজ' 
● অ]ত ৩. িভ� রাসায়িনেকর এক. )ডেমা )চেয় িনন এবং খI ঁ.েয় )দখIন )য Jিত. রাসায়িনেকর 

িনজ� নাড়াচাড়া করা এবং ওজন করার এমন যTপািত আেছ িকনা )য/েলােত )য পেণ'র জন' 
ব'বyত হে´ )সই পেণ'র নাম )লখা )লেবল লাগােনা রেয়েছ। )সই )ডেমা চলাকালীন, যাচাইকারীর 
খI ঁ.েয় )দখা উিচত )য তারা এক. িম{েণর িভ� রাসায়িনক/েলােক �াধীনভােব ওজন কের িকনা। 

● সংর�ণ এলাকার ছিব তI লুন 
● পয4াব~ U পিরদশ4েনর )রকড4  
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১০। রাসায়িনক ব.বGাপনার জন. দায়ী কমKচারীেদর িক আপনার কারখানা সীমাব6 পদাথK 
তািলকা (!রpকেটড সাবl.াu িলl, আরএসএল) এবং িনমী@ য়মাণ সীমাব6 পদাথK তািলকা 
(ম.ানুফ.াকচািরং !রpকেটড সাবl.াu িলl, এমআরএসএল) সJেকK  7িশMণ !দয়? 
 
আপনার 7িশMেণ অ]ভOK N সম~ িবষয়>িল দয়া কের !বেছ িননঃ এমআরএসএল; 
আরএসএল 
 
গত ক.ােলTার বছের িনবKাহ হওয়া আরএসএল এবং এমআরএসএল 7িশMণ সJেকK  দয়া কের 
িবব� ত করEন 
 
কত জন কমKচারীেক 7িশMণ !দয়া হেয়িছল? 
 
আপিন আপনার কমী@ েদর কত ঘন ঘন 7িশMণ 7দান কেরন? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: এমআরএসএল / আরএসএল Jিশ�েণর )রকড4 (/েলা) নাম, তািরখ, 

Jিশ�েণর িবষয়ব�, যা Jিশ�ণ )দয়া হেয়েছ তার স�ে± সংি�� িববরণ সহ 

  

এমআরএসএল এবং আরএসএল Jিশ�ণ অবশ'ই একজন zানসH� কমী� র মাধ'েম হেত হেব এবং 
নিথপE থাকেত হেব যােত )বাঝা যায় )য )ক, কেব, )কাথায়, এবং কীভােব তােদর এমআরএসএল এবং 
আরএসএল Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল। 
 
যাচাই চলাকালীন অিতিরQ ডকI েমেwশেনর জন' অনুেরাধ করা হেবঃ চাকিরর িববরণ। 
 
আংিশক হঁ.া !বেছ িনন যিদ Jিশ�ণ )দয়া হেয় থােক িক¢ ভােলাভােব )স িবষয়. নিথবW না হেয় থােক। 
 
7েয়াগসং8া] মূল কমKকO শলতার সূচক:  কমী�  Jিশ�ণ এবং সংেযাগ 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
আরএসএল, এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার িবষয়.েক বাধ'তামূলক করার আেগ, আমােদর 
অবশ'ই িবষয়. এবং তার সপে� যI িQ/েলােক কমী� েদর কােছ পিরিচত করােত হেব যােত এক. 
কম4সূচীেক কায4করীভােব  বা�বািয়ত করা যায়। এমআরএসএল/আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার 
িবষয়.র দািয়ে� থাকা কত4 াব'িQেদর স"ক ধরেনর িশ�া, Jিশ�ণ এবং/অথবা অিভzতার মাধ'েম )যাগ' 
হেয় ওঠা. সুিনিXত করার জন' কারখানােক Jিশ�েণর ব'ব�া করেত হেব। 
 
কারখানায় ব'বyত সাম�স'িবহীন িবপhনক রাসায়িনক/েলােক আইনসমূহ, Jিবধানসমূহ, অথবা 
খিরcারেদর বাধ'বাধকতা ()যমন )জডিডএইচিস )থেক িনমী� য়মাণ আরএসএল (এমআরএসএল) পূরেণর 
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জন' সম� কারখানােকই িনিষW )ঘাষণা করেত হেব। তেব, িনিষW পিরচালনাগত রাসায়িনক/েলার সােথ 
স�িতপূণ4 থাকার িবষয়.েক বাধ'তামূলক করার আেগ, আমােদর অবশ'ই Jথেম িবষয়. এবং তার সপে� 
যI িQ/েলােক কমী� েদর কােছ পিরিচত করােত হেব যােত এক. কম4সূচীেক  কায4করীভােব বা�বািয়ত করা 
যায়। 
 
রাসায়িনক এবং )স/েলােক নাড়াচাড়া করাই হেলা রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং কােজর জায়গােত িনরাপUা 
বজায় রাখার মূল অপিরহায4তা। রাসায়িনক, কম4কােeর জন' তােদর যথাযথ Jেয়াগ, এবং কম4চারী এবং 
কােজর  জায়গায় তােদর স¸াব' িবপhনক �বিশo' িনেয় কাজ করার সময় এক. সHূণ4 রাসায়িনক 
ব'ব�াপনা Jি[য়ায় এমআরএসএল/আরএসএল )কবলমাE এক. দৃ ভ�ী। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা Jি[য়ায় এমআরএসএল/আরএসএল িবষেয় Jিশ�েণর  আওতাধীন হওয়া উিচত 
কারখানায় িবপhনক রাসায়িনক/েলার স¸াব' উৎস(/েলা) যার সােথ থাকেব সHূণ4 রাসায়িনক ভাeার 
এবং যতটা পাওয়া যােব ততখািন qক )থেক তার ঝI ঁ িকর সHূণ4 িবে�ষণ। )কােনা ধরেনর সাম�স'হীনতা 
খI ঁেজ পাওয়া )গেল মূল কারণ িবে�ষণ করার মেতা জায়গায় )ফিসিল..েক থাকেত হেব। 
 
আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  
https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0 
http://afirm-group.com/afirm-rsl/ 
https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● রাসায়িনক ব'ব�াপনা, এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর সােথ সাম�স' বজায় রাখার জন' 
একজন পদময4াদা-সH� ব'িQ(গণ) দায়বW, িযিন বা যারা আনুZািনক চাকিরর আেবদন �ারা 
িচিiত, যার অ]ভI 4Q হেলা িক¢ সীমাবW নয়ঃ পারেচিজং, )Jাডাকশন লাইন এবং কািরগির 
িবভােগর ম'ােনজাররা। 

● Jিশ�েণর এক. আনুZািনক ব'ব�া রেয়েছ )য. )ক, কেব, )কাথায়, এবং 
কীভােব তােদরেক এমআরএসএল/আরএসএল িবষেয় Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল )স.েক 
নিথবW কের। 

● রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' দায়বW পদময4াদা-সH� ব'িQ(গণ) 
এমআরএসএল এবং আরএসএল িবষেয় zানসH� হেবন (িজzাসাবােদর মাধ'েম) 
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আংিশক হঁ.া  
• দৃশ'পট ১◌ঃ  

o রাসায়িনক ব'ব�াপনা, এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর সােথ সাম�স' বজায় 
রাখার জন' একজন পদময4াদা-সH� ব'িQ(গণ) দায়বW, িযিন বা যারা আনুZািনক 
চাকিরর আেবদন �ারা িচিiত, যার অ]ভI 4Q হেলা িক¢ সীমাবW নয়ঃ পারেচিজং, 
)Jাডাকশন লাইন এবং কািরগির িবভােগর ম'ােনজাররা। 

o এমআরএসএল এবং আরএসএল Jিশ�ণ )দয়া হেয়েছ িক¢ ভােলাভােব নিথবW করা 
হয়িন। 

● দৃশ'পট ২◌ঃ  
o রাসায়িনক ব'ব�াপনার জন' একজন পদময4াদা-সH� ব'িQ(গণ) দায়ী, িযিন বা যারা 

আনুZািনক চাকিরর আেবদন �ারা িচিiত, যার অ]ভI 4Q হেলা িক¢ সীমাবW নয়ঃ 
পারেচিজং, )Jাডাকশন লাইন এবং কািরগির িবভােগর ম'ােনজাররা। 

o Jিশ�ণ )দয়া হেয়েছ এবং ভােলাভােব নিথবW করা হেয়েছ িক¢ দায়বW ব'িQ(রা) এখনও  
এমআরএসএল এবং আরএসএল স�ে± zানJা� হনিন। 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• কােজর িববরণ 
● নাম, তািরখ, Jিশ�েণর িবষয়ব�, )কান িবষেয় Jিশ�ণ )দয়া হেয়িছল তার  সংি�� িববরণ 

সহ Jিশ�েণর )রকড4  
● কত~ 4প� বা মূল কম4চারীেদর িজzাসাবাদ / কেথাপকথন (অ]ভI 4Q িক¢ সীিমত নয় পারেচিজং, 

)Jাডাকশন লাইন এবং কািরগির িবভােগর ম'ােনজারেদর মেধ'):  
o দািয়�Jা� ব'িQর )বাঝাপড়া খI ঁ.েয় )দখIন 
o এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর মেধ' পাথ4ক' 
o কেয়ক. (নূ'নতম ৫.) এমআরএসএল ি�িতমােপর উদাহরণ 
o িনmদno ি�িতমােপর (প'ারািমটােরর) (র 'া¥ম )বেছ )নয়া) জন' িবিভ� এমআরএসএল সীমা 

- এর অথ4 িক এবং কীভােব ব'ব�াপনা করেত হেব 
o ডাইqাফ )থেক Jা� মূল িনিষW পদাথ4. িক? ()কবলমাE িJ�ং / র�ন 

কােয4র কারখানা/েলার জন') 
o তারা এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকা সHেক4  তথ' )কাথায় 

পােব 
o যথাযথ ব'বহােরর জন' JযI িQ শীেটর সােথ )যাগসূE থাকা )কােনা )রিসিপ কােড4 র উদাহরণ 

িক তারা িদেত পারেব? 
o এমআরএসএল ডকI েমw সHেক4  zান, কীভােব )স. কাজ কের এবং তািলকাভI Q পণ' 

ব'বহার করার পিরণিত সHেক4  তােদর )বাঝাপড়া 
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পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• Jিশ�েণর উপকরণ এবং লগ পয4ােলাচনা করjন 
● চাকিরর িববরেণর পয4ােলাচনা। 
● সম� মেনানীত ব'িQ()দর) িজzাসাবাদ করjন। 
● পারেচিজং, )Jাডাকশন লাইন এবং কািরগির িবভােগর ম'ােনজারেদর Jিশ�ণ )দয়ার 

িবষয়. িনিXত করjন।  

১১। আপনার কারখানােত িক প6িতগতভােব িনয়িTত পদাথK তািলকার (আরএসএল) সম~ 

পণ.েক িচি§ত করা, নজরদাির করা, এবং সাম_স.পূণKতার িবষয়& যাচাই করার জন., এবং 

আরএসএল-এর সােথ সাম_স.িবহীন রাসায়িনক ফমুK.েলশন উপকরণসমূহ এবং পণ.>িলর 

পৃথকীকরণ করার জন. !কােনা নিথব6 7ি8য়া রেয়েছ? 
 
আপনার কারখানােত িক ব.থKতা সমাধান করার !কােনা 7ি8য়া রেয়েছ যা !কানও আরএসএল 

পরীMার ব.থKতার !MেW অনুসরণ করা হয়? 
 

((×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার দরকার )নই, িক¢ যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 

কােছ থাকা দরকার) চচ4 ার ব'বহািরক Jমাণ )দয়ার জন' িন�িলিখত কেয়ক. J�ািবত আপেলােডর 

অ]ভI 4Q হেত পােরঃ ক) সম� রাসায়িনেকর জন' কািরগির উপাU/ িববরেণর শীট (.িডএস); )যখােন 

রাসায়িনক ব'বহার হয় )সখানকার Jি[য়াসমূেহর )রিসিপ; গ) [য় করা উপাদানসমূেহর তািলকা, 
সােথ সম� রাসায়িনেকর জন' আরএসএল-)ক )দয়া )লটার অব কমvােয়� এবং রাসায়িনক 

সরবরাহকারীেদর কাছ )থেক ব'বহােরর িনরাপদ সীমার িবষেয় িনেদ4 িশকা; ঘ) পWিতগতভােব িচিiত 

করা, নজরদাির করা এবং )রÁকেটড সাবq'া� িলq, আরএসএল-এর সােথ সম� পেণ'র 

সাম�স'পূণ4 থাকার িবষয়. যাচাই করা 

 
কারখানা/েলােক অবশ'ই িশ@ে�েEর )যেকােনা এক. মানদe )যমন এএফআইআরএম, এএএফএ, 
অথবা /রj�পূণ4 Gাহকেদর আরএসএল(/েলা)-)ক তােদর ব'বসািয়ক অনুশীলেন আেরাপ করেত হেব। দয়া 
কের হঁ'া বলেবন যিদ আপিন আপনার আরএসএল পয4ােলাচনা Jি[য়া এবং JযI িQগত উপােUর 
কাগজপE, আরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তার তািলকা, এবং আরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4তা 
িবষয়ক িচ"পE, এবং/অথবা পেণ'র পরী�ার ফলাফল Jদােনর মাধ'েম আপনার আরএসএল-এর সােথ 
সাম�স'পূণ4তা র�ার িবষয়. যাচাই করার জন' Jমাণ িদেত পােরন। 
 
যিদ আপিন আরএসএল-এর সােথ সাম�স'িবধােনর িবষয়. Jমাণ করেত পােরন িক¢ এখনও 
আরএসএল-এর িবষয়.েত নজরদাির করার জন' পWিতগতভােব আপনার )কােনা অভ']রীণ পয4ােলাচনা 
Jি[য়া না থােক তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলেবন 
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7েয়াগগত মূল কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফরম.াu ইিTেকটর): রাসায়িনক ব'ব�াপনা 
নীিতমালা, সাম�স'িবধােনর Jি[য়া, এবং একিনZতা 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানা/েলােক অবশ'ই িশ@ে�েEর )যেকােনা এক. মানদe )যমন এএফআইআরএম, এএএফএ, 
অথবা /রj�পূণ4 Gাহক আরএসএল(/েলা)-)ক তােদর ব'বসািয়ক অনুশীলন/েলার মেধ' আেরাপ করেত 
হেব। যখন রাসায়িনক/েলােক )কােনা Jি[য়ােত ব'বহার করা হয় )স/েলােক JযI িQগত )ডটা শীেটর 
(.িডএস) আবশ'কতা(/েলা)র সােথ সাম�স' বজায় রাখেত হেব )য. আকািÃত আরএসএল অজ4 ন 
করার জন' জরjির। আরএসএল-এর এই Jি[য়া.েক আনুZািনকভােব নিথবW করেত হেব )কােনা এক. 
িলিখত র�েপ এবং বাmষnক িভিUেত হালনাগাদ করেত হেব। 
 
J�ত হেত থাকা পণ'. যােত Gাহেকর �া�' এবং িনরাপUােক সুরি�ত রােখ এবং সংি�o রাসায়িনক 
সং[া] Jিবধােনর সােথ স�িতপূণ4 থােক )স.েক িনিXত করার জন' আরএসএল-এর সােথ 
সাম�স'পূণ4 থাকা. /রj�পূণ4 )সই সম� আইনগত )�Eিবেশেষ )যখােন পণ'/েলােক �তির করা হয় বা 
িবি[ করা হয়। এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4 রাসায়িনক/েলােক অবশ'ই কািরগির �বিশেo'র 
সােথ স�িতপূণ4ভােব ব'বহার করেত হেব যােত আরএসএল উপাদােনর  সােথ সাম�স' র�ার ফলাফলেক 
পূরণ করা যায়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
আরএসএল এবং এমআরএসএল-এর জন' ঝI ঁ িকর মূল'ায়ণ সHেক4  এক. সHূণ4 ডকI েমw কারখানােত 
উপি�ত থাকা উিচত এবং রাসায়িনক ভা¥ার এবং এসিডএস/এমএসিডএস সHmকnত তথ'াবলী সহ 
রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর )দয়া ডকI েমw )যমন )টকিনক'াল )ডটা শীট, িবে�ষেণর Jত'ায়নপE, সাম�স' 
র�া সং[া] Jত'ায়নপE, পরী�ার ফলাফল ইত'ািদর িভিUেত তা J�ত করা )যেত পাের। ঝI ঁ িকর মূল'ায়ণ 
সং[া] ডকI েমw.েত রাসায়িনক ফমু4'েলশেনর গঠনগত উপাদােন উপি�ত উপকরণ/েলা এবং তার 
ঘনে�র �র, রাসায়িনেকর Jি[য়াকরেণর পথ অথবা তার উৎেসর কারেণ উপি�ত )কােনা অবািîত 
উপাদানেক িচিiত করা উিচত, এবং উৎপাদেনর Jি[য়াকরেণর পথ অথবা বজ4 'পািন পিরেশাধন ইত'ািদ 
চলাকালীন স¸াব' ঝI ঁ িকও মূল'ায়ণ করা উিচত। 
 
আরএসএল এবং/ এমআরএসএল-এর জন' )রফাের� তািলকার অ]ভI 4Q হেলাঃ 

● আরইএিসএইচ এসিভএইচিস �র ১ 
● আরওএইচএস 
● Jপ ৬৫ 
● )জডিডএইচিস অGািধকার ১১ 
● এএফআইআরএম 
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● এএএফএ 
● jসাইন® ব'ব�ার পদােথ4র তািলকা 
● ওইেকও .ইএ` ১০০ 
● )জডিডএইচিস এমআরএসএল (সবেচেয় হালনাগাদ করা সংTরণ) 

অন'ান' )রফাের�ঃ  

● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১;০ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৩, ৫ 
এবং ৮  

● রাসায়িনক সরবরাহকারীর কাছ )থেক পণ' সং[া] JযI িQগত িনেদ4 শনার ডকI েমw 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

• কারখানা. অথবা তার প'ােরw/কেপ4ােরট দল. এক. িলিখত ডকI েমw িদেত পাের )য. এক. 
পয4ােলাচনা Jি[য়ার কথা উে³খ কের )য. আরএসএল সং[া] িবষয়.েক পয4েব�ণ কের, 
হালনাগাদ কের এবং স�িতপূণ4 থাকার িবষয়. Jদশ4ন কের। 

● আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকাটা িনিXত করার জন' Jিত. কািরগির উপােUর শীট 
(.িডএস) অনুযায়ী রাসায়িনেকর ব'বহারিবিধ Jি[য়ার )রিসিপ/েলার িবেবচনা করা উিচত )যমন, 
Jি[য়ার )রিসিপেত রাসায়িনক/েলার রাসায়িনক িনম4াতার সুপািরশ কের )দয়া ঘন� অিত[ম করা 
উিচত নয়। 

● রাসায়িনক িববরণী-তািলকার সম� রাসায়িনক আরএসএল-এর সােথ সাম�স' র�া করেছ িকনা 
তা অ]ত বাmষnক িভিUেত পরী�া করা হয়। 

● কারখানা. অথবা তার প'ােরw/কেপ4ােরট দল. আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার িবষয়. 
সং[া] িচ"/েলা সম� Jাসি�ক রাসায়িনেকর জন' পরী�া/িবে�ষেণর ফলাফল সহ Jদান করেত 
পাের। 

● আরএসএল আনুZািনকভােব আপÁম সরবরাহকারীেক জািনেয় )দয়া হেয়েছ, )যমন, রাসায়িনক 
সরবরাহকারী, কঁাচা মাল সরবরাহকারী, Jি[য়ার উপ"কাদার    ()যমন ওয়ািশং, িফিনিশং, 
িJ�ং) 

● আরএসএল-এর সােথ পণ'/েলার সাম�স'পূণ4 থাকার িবষয়. যাচাই করার পWিত 
বা Jি[য়া/েলা )যমন Gাহেকর Jেয়াজনীয়তা অনুসাের পরী�া করােনা, অথবা কারখানার িনজ� 
ঝI ঁ িক-মূল'ায়ণ অনুসাের পণ'/েলােক পরী�া করােনা (পWিত এবং Jি[য়ােত অিভিনেবশ করেত 
হেব) 

● কারখানা. অথবা তার প'ােরw/কেপ4ােরট দল.র িনিXত করা উিচত )য সম� কঁাচা মাল (তাকিল, 
কাপড় Jভ~ িত,) এমআরএসএল / আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4। 
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আংিশক হঁ.া  
• আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকাটা িনিXত করার জন' Jিত. কািরগির উপােUর শীট 

(.িডএস) অনুযায়ী রাসায়িনেকর ব'বহারিবিধ Jি[য়ার )রিসিপ/েলার িবেবচনা করা উিচত )যমন, 
Jি[য়ার )রিসিপেত রাসায়িনক/েলার রাসায়িনক িনম4াতার সুপািরশ কের )দয়া ঘন� অিত[ম করা 
উিচত নয়। 

● কারখানা. অথবা তার প'ােরw/কেপ4ােরট দল. আরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার িবষয় 
সং[া] িচ"/েলা সম� Jাসি�ক রাসায়িনেকর জন' পরী�া/িবে�ষেণর ফলাফল সহ Jদান করেত 
পাের। 

● কারখানা. অথবা তার প'ােরw/কেপ4ােরট দল.র রাসায়িনক [য় এবং পিরচালনা িবভােগ 
Gাহেকর আরএসএল ব'বহার সং[া] Jি[য়া আেছ, তেব এর )কােনা িলিখত ডকI েমw )নই )য. 
পয4েব�ণ, হালনাগাদ করা এবং আরএসএল-এর সােথ সাম�স'পূণ4 থাকা Jদশ4ন করার জন' 
এক. সHূণ4 পয4ােলাচনা Jি[য়ােক উে³খ কের। 

আবশ.ক ডকO েমেnশন:  
• সম� রাসায়িনেকর JযI িQ সং[া] উপাU/�বিশo' সং[া] 

শীট ()টকিনক'াল  )ডটা/)}িসিফেকশন শীট)। 
● )যসব Jি[য়ায় রাসায়িনক ব'বহার করা হয় )স/েলার )রিসিপ। 
● সম� রাসায়িনেকর জন' সাম�স'পূণ4 থাকার িচ" সহ [য় করা উপকরণসমূেহর তািলকা। 
● রাসায়িনেকর তািলকা - যাচাই করjন )য সম� রাসায়িনক/েলােক আরএসএল-এর আওতাধীন 

এবং তার সােথ সাম�স'পূণ4 থাকার জন' যাচাই করা হয় অ]ত বাmষnক িভিUেত, এর আেগ কেব 
খI ঁ.েয় )দখা হেয়েছ তার তািরখ. )দখIন। 

িজsাসা করার জন. 7tঃ  
• যােদর িজzাসাবাদ করা হে´ তারা আরএসএল সHেক4  Jাথিমক zান Jদশ4ন কেরন এবং )রিসিপ 

কােড4 র সােথ সHmকnত এক. )টকিনক'াল )ডটা শীেটর (.িডএস) )Jি�েত ব'বহারিবিধ সুিনিXত 
করার জন' সাম�স'তার পরী�া কীভােব করা যায়, )স. জােনন। 

● িভ� খিরcার বা Gাহকেদর আরএসএল এবং তার হালনাগাদ সHেক4  কীভােব কারখানা. ¡'াক 
রাখেত পারেছ, এবং কীভােব আরএসএল সHেক4  জানােনা হয় এবং অভ']রীণভােব অ]ভI 4Q করা 
হয় )স/েলা স�ে± সংি�o কমী� েদর িজzাসা করjন ()যমন ল'াব ম'ােনজার, )Jাডাকশন ম'ােনজার, 
ইএইচএস ম'ােনজার, পারেচিজং, ইত'ািদ)। ি[য়াকলাপ িনmবnেশেষ অভ']রীণ )qকেহা¤ারেদর 
)বাঝাপড়ার �রিখকতা পরী�া করjন। 
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পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• কারখানা )য আরএসএল(/েলা) িনেয় কাজ করেছ, )স/েলা এবং )স/েলার হালনাগাদ সHেক4  

কারখানা. কীভােব ¡'াক রাখেছ, এবং কীভােব আরএসএল সHেক4  জানােনা হয় এবং তােক 
ইwান4ালাইজ করা হয় পরী�া কের )দখIন। 

● যথাযথ এলাকােত সম� Jাসি�ক রাসায়িনেকর জন' )টকিনক'াল )ডটা শীেটর (.িডএস) 
সহজJাপ'তা )যমন ল'াব, রাসায়িনক )মশােনা। 

● আরএসএল িবষেয় আপÁম সাvায়ারেদর সােথ আনুZািনক কেথাপকথেনর )¡ইল )যমন 
রাসায়িনক সরবরাহকারী, কঁাচা মাল সরবরাহকারী, Jি[য়ার   উপ"কাদারেদর সােথ ()যমন 
ওয়ািশং, িফিনিশং, িJ�ং) 

● কারখানা. সম� Jাসি�ক রাসায়িনেকর পরী�া/িবে�ষেণর ফলাফল সহ   আরএসএল-এর সােথ 
সাম�স'পূণ4 থাকার িচ" 

● )রিসিপ কাড4  এবং / অথবা উপকরেণ রাসায়িনক/েলার গঠনগত উপাদান িনধ4ারেণর জন' কায4 
Jি[য়ার দৃশ'গত পয4েব�ণ, আরএসএল-এর )Jি�েত  সাম�স'পূণ4তােক সুিনিশচত করার 
জন' Jি[য়া.র .িডএস-এর )রফাের�েক আেরািপত করা উিচত। উেcশ'ক~ ত ব'বহার / 
Jি[য়াসমূহ এবং )যেকােনা িনmদno কি�েনশনেক এিড়েয় যাওয়ার 
জন' রাসায়িনক/েলার )�েE )যমন র�ক পদাথ4 এবং িপগেমw   )রিসিপ/েলার রাসায়িনক 
িনম4াতার সুপািরশ করা ঘন� অিত[ম করা উিচত নয়। 

● রাসায়িনক ভাeাের থাকা সম� রাসায়িনেকর জন' অ]ত একবার বাmষnকভােব করা আরএসএল-
এর সােথ সাম�স' র�ার পরী�ার হালনাগােদর Jি[য়া )দখIন   

আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  
• এএফআইআরএম আরএসএল http://afirm-group.com/afirm-rsl/ 
● এএএফএ আরএসএল 

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List 
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১২। আপনার কারখানােত িক িনমী@ য়মাণ িনয়িTত পদাথK তািলকা&েক (এমআরএসএল) 

প6িতগতভােব পযKেবMণ করা, হালনাগাদ করা ও সাম_স. রMার জন., এবং রাসায়িনক 

সংেকেত ব.N এমন উপাদানসমূহ ও পণ. !য>েলা এমআরএসএল-এর সােথ সাম_স.িবহীন 

!স>েলােক পৃথকীকরণ করার জন. !কােনা নিথব6 7ি8য়া রেয়েছ? 
 
আপনার কারখানা িক তার রাসায়িনক সরবরাহকারীর !MেWও একই আবশ.কতা !রেখেছ? 
 
আপনার কারখানা িক তার ওয়ািশং এবং ি7Çং উপcকাদারেদর !MেWও  একই বাধ.বাধকতা 
!রেখেছ? 
 
দয়া কের এই Jি[য়া/েলার িববরণ িদন 
 
(×কাঃ সম�িকছI  আপেলাড করার দরকার )নই, িক¢ যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 
কােছ থাকা দরকার) J�ািবত আপেলাড পরবতী�  কেয়ক. ব'বহািরক চচ4 ার জন' অ]ভI 4Q করেত পােরঃ 
ক) রাসায়িনেকর ভাeার (আেগ আপেলাড কের থাকেল Jেয়াজন )নই); খ) রাসায়িনক পয4ােলাচনা 
নীিত এবং Jি[য়ার )ªা; গ) )সইসব রাসায়িনেকর তািলকা )য/েলার )�েE এমআরএসএল-এর 
সােথ স�িতপূণ4 থাকাটা )দখােনার জন' সHূণ4 কাগজপE )নই; ঘ) )য সব রাসায়িনেকর বত4মােন 
কাগজপE )নই )স/েলার জন' যথাযথ কাগজপE )যাগাড় করার পিরক@না; ঙ) কারখানার )�েE 
Jেযাজ' এমআরএসএল )যমন িনেজর এমআরএসএল, )[তার এমআরএসএল, অথবা 
)জডিডএইচিস এমআরএসএল; চ) রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর )থেক পাওয়া ইিতবাচক তািলকা 
(আেগ আপেলাড কের থাকেল Jেয়াজন )নই); ছ) এমআরএসএল-এর সােথ স�িত র�ার িবষেয় 
কারখানা এবং তার রাসায়িনক সরবরাহকারী এবং উপ"কাদারেদর (যিদ থােক) মেধ' ইেমইল সংেযাগ 
অথবা সংেযােগর )রকড4 ; জ) রাসায়িনেকর নাম, ইসু' করার তািরখ, এবং পরী�ার ফলাফল সহ 
এমআরএসএল-এর সােথ স�িতর�া সং[া] িচ"; ঝ) Jিত. রাসায়িনেকর )�েE )জডিডএইচিস 
)গটওেয়র )Jি�েত নিথভI Q পয4াব~U িKিনং Jি[য়া - রাসায়িনক মডI 'ল ()যখােন Jেযাজ', 
)জডিডএইচিস কম4কI শলতার ইন্ েচক) এবং িKন হওয়া Jিত. রাসায়িনেকর জন' )লেভল অব 
কনফেম4�। আেগর িKিনং এবং ভিবষ'েতর িKিনং/েলার তািরখ )দয়া )রকড4 ।  

কারখানা/েলােক তােদর ব'বসািয়ক চচ4 ােত অবশ'ই এমআরএসএল আেরাপ করেত হেব। আপনার 
কারখানায় এক. কায4করী এমআরএসএল কম4সূচী JিতZা করা জ.ল িবষয় এবং সHূণ4 বা�বায়ন করার 
)�েE ব| বছর )লেগ )যেত পাের। 
 
7েয়াগগত মূল কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফরম.াu ইিTেকটর): রাসায়িনক ব'ব�াপনা 
নীিতমালা, সাম�স'িবধােনর Jি[য়া, এবং একিনZতা 
  
 
 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 317 

 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcিশ'ত আচরণ হেলা )য এমআরএসএল সHেক4  কারখানা/েলার )বাঝাপড়া, )য.েক 
রাসায়িনক [য় এবং কারখানার )ভতের  রাসায়িনক ভাeার �তির করা, তার "কাদারেদর এবং 
উপ"কাদারেদর   স�িতপূণ4 কের )তালার )�েE ব'বহার করেত হেব। এই Jি[য়া.েক আনুZািনকভােব 
ডকI েমেwড করেত হেব )কােনা এক. িলিখত র�েপ এবং বাmষnক িভিUেত হালনাগাদ করেত হেব। িশ@ে�েEর 
সুদৃঢ় সমথ4ন সহ এমআরএসএল-এর এক. উদাহরণ হেলা )জডিডএইচিস এমআরএসএল, )য. সHেক4  
আপিন আেরা তথ' খI ঁেজ পােবন এখােন: https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0  
 
কারখানা/েলা সাধারণত িনিষW পদােথ4র তািলকা ()রÁকেটড সাবq'া� িলq, আরএসএল) 
সHেক4  অবিহত থােক; তেব, িশ@ে�E/েলা সাPিতক সমেয়  িনম4াণে�েE িনিষW পদােথ4র তািলকা 
(ম'ানুফ'াকচািরং )রÁকেটড সাবq'া�  িলq, এমআরএসএল) িবষেয় মেনােযাগ )দয়ার িবষয়.েত িববত4ন 
কেরেছ যােত িনিষW পদােথ4র তািলকা সহ পিরেবশ-বা±ব রাসায়িনেকর ব'বহার করা স¸ব হয়। 
এমআরএসএল Jেয়াজনীয় কারণ এক. )ফিসিল. )য. JযI িQগত �বিশেo'র িনেদ4 শনার সােথ স�িতপণূ4 
রাসায়িনক ব'বহার কের, )সই )ফিসিল.র িবিভ� িনKমেণর )�েE পিরেবশগত ফলাফল উ�ততর এবং 
আরএসএল উপকরেণর সােথ স�িতর�াও )বিশ সাম�স'পূণ4। সHূণ4 কারখানা.র সরবরােহর 
ভ'াল ু)চইেনর জন'ই উেcশ'. /রj�পূণ4    ("কাদার, উপ"কাদার, আপÁম সাvায়ার, ইত'ািদ)।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)জডিডএইচিস এমআরএসএল (সাPিতক সংTরণ) হেলা রাসায়িনক সরবরাহ িশ@ এবং Jধান 
িরেটল ®'া¥/েলার জন' িব½েজাড়া )পাশাক, জুেতা, এবং বয়নিশে@র  �ীক~ ত 
রাসায়িনক এমআরএসএল মানদe। সাvাই ভ'াল ু)চইেনর উপর এবং িনেচর 
িদেক এমআরএসএল সHেক4  অবশ'ই অবিহত করেত হেব। 
 
সম� পণ' )য/িলেক এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 বেল িবেবচনা করা হয়, )স/েলার )�েE 
)ফিসিল.েত এমআরএসএল-এর উপি�িতর যাচাই Jি[য়ার জন' অবশ'ই এক. যথাযথ Jি[য়া থাকেত 
হেব। 
 
উপ"কাদারেদর িনযIQ করার Jি[য়ায় অ]ভI 4Q থাকা উিচত উপ"কাদার বাছাই, মূল'ায়ণ এবং ব'ব�াপনা 
যার মেধ' অবশ'ই অ]ভI 4Q থাকেত হেব )সই একই Jি[য়া )য.েক কারখানা. সম� এমআরএসএল 
সHmকnত মানদe এবং রাসায়িনক ব'ব�াপনার অভ'ােসর সােথ স�িত রাখার জন' অনুসরণ কের। এই 
কারেণ, উপ"কাদারেদর সােথ সংেযাগ, রাসায়িনেকর ব'ব�াপনা চচ4 ার )�েE কম4কI শলতার মূল'ায়ণ 
কারখানার দািয়�। 
 
)জডিডএইচিস িসএমএস )¼মওয়ক4 : 
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https://uploads-
ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%2
0Framework_MAY2020.pdf 
 
শPেকাষঃ 
!জডিডএইচিস এমআরএসএল: )জডিডএইচিস এমআরএসএল হেলা রাসায়িনক পদােথ4র এক. 
তািলকা )য.র ব'বহারিবিধ িনিষW হেত পাের (ব'বহারিবিধ িনিষW )দখIন, পৃ 2-এ)।. )ফিসিল.র )সই সম� 
রাসায়িনক/েলােত এমআরএসএল Jেয়াগ করা হয় )য/েলা উপকরণ/েলােক Jি[য়াকরণ করা এবং 
)পাশাক ও ফI টওয়'াের ব'বহােরর জন' অংশ/েলােক কাটছঁাট করার জন' ব'বyত হয়। )জডিডএইচিস 
এমআরএসএল-এর রাসায়িনক/েলার মেধ' অ]ভI 4Q হেলা কঁাচা মাল উৎপাদন, ওেয়ট-Jেসিসং, 
র�ণােব�ণ, বজ4 'পািন পিরেশাধন, স'ািনেটশন এবং )পাকামাকড় িনয়Tেণর জন' ব'বyত tাবক, ি§নার, 
আঠা, রঙ, কািল, িডটারেজw, রঁজক, কালােরw, অি`িলয়াির, )কা.ং এবং িফিনিশং এেজw। সূE: 
https://www.roadmaptozero.com/ 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ এক. ভােলাভােব নিথবW (িলিখত) রাসায়িনক 
পয4ােলাচনা Jি[য়া Jদশ4ন করেত পাের )য. আইন, এবং খিরcারেদর জন' এমআরএসএল-এর 
বাধ'বাধকতার সােথ অথবা কারখানা, উপ"কাদার এবং "কাদারেদর জন' )জডিডএইচিস 
এমআরএসএলেক এক. মানদe িহেসেব ধের িনেয় পয4েব�ণ কের, হালনাগাদ কের এবং স�িত 
র�া কের। 

● এমআরএসএল-এর জন' রাসায়িনক পয4ােলাচনা Jি[য়া. কারখানার )ভতের (কত~ 4প�, [য়-
দ�র, গেবষণাগার, উৎপাদক দল/েলা) এবং বিহরাগত প�/েলার (উপ"কাদাররা, 
সরবরাহকারীরা, পরী�াকারী এেজি�, ইত'ািদ) )�েEও সম� কায4কলােপর )�েEই একইরকম এবং 
যথাযথভােব ব'ব�াপনা করা হয় এবং যথাযথভােব দািয়� )দয়া হয়। 

● রাসায়িনক/েলােক )কনার আেগ কীভােব পয4ােলাচনা করা হয় / এমআরএসএল-এর 
)Jি�েত খI ঁ.েয় )দখা হয় )সই Jি[য়া.ও কারখানা.র Jদশ4ন করেত পারা উিচত। 

● রাসায়িনক পয4ােলাচনা Jি[য়া/ পWিত/েলা সুদৃঢ় হয়, )যমন, Jিত. রাসায়িনক পণ'েক 
)জডিডএইচিস )গটওেয়র মাধ'েম পয4াব~ Uীয় িKিনং - রাসায়িনক মডI 'ল ()জডিডএইচিস 
কম4কI শলতার ইনেচক )যখােন স¸ব), সা.4িফেকশন/ এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার 
দািব.র সহায়ক পরী�ার উপাU/ফলাফল, অথবা এমন ব'ব�া Gহণ করা এমআরএসএল-এর 
সােথ স�িতপূণ4 থাকার িবষয়.েক সুিনিXত কের, )যমন, jসাইন, ইত'ািদ। যখন অসম�স 
রাসায়িনক খI ঁেজ পাওয়া যায়, )সই অনুসাের )স.েক সরােনার এক. পিরক@না �তির করা হয়। 
যখন িKিনং-এর জন' )জডিডএইচিস )গটওেয় - রাসায়িনক মডI 'ল ব'বহার করা হয়, তখন িKন 
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করা Jিত. রাসায়িনেকর )�েEই কারখানা. স�িতর�ার �র.েক অনুসরণ কের এবং পয4েব�ণ 
কের। 

● )ফিসিল.. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ সি[য়ভােব তােদর Jত'াশা তােদর রঁজক এবং 
রাসায়িনক সরবরাহকারীেদরেক জািনেয় )দয় )য )ফিসিল.েত সরবরাহ করা ফমু4'েলশন/েলােক 
এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 হেত হেব। 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ Jদশ4ন করেত স�ম )য এমআরএসএল-এর সােথ 
স�িতপূণ4 থাকার Jত'াশা. সি[য়ভােব আপÁম সাvাই )বস-)ক জািনেয় )দয়া হেয়েছ এবং অ]ত 
বাmষnক িভিUেত )স. পয4েব�ণও করা হেয় থােক, যার অ]ভI 4Q হেলা উপ"কাদারেদর কােছ )দয়া 
Jি[য়াকরণ ইউিনট/েলা, )যমন, )ধায়াধI িয়, িJ�ং (যিদ Jেযাজ' হয়)। 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ তার সরবরাহকারীেদরেক সি[য়ভােব 
এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকেত বেল এবং রাসায়িনেকর বণ4নামূলক তািলকার 
()কিমক'াল ইনেভwির িলq, িসআইএল) )Jি�েত )স.েক িKন কের। 

আংিশক হঁ.া  
● )ফিসিল.. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ আইন, Jিবধান, অথবা )ফিসিল.েত Jেযাজ' 

Gাহকেদর  আবশ'কতার )Jি�েত িনিষW রাসায়িনক সং[া] নীিত/েলােক পয4েব�ণ কের। 
● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ Jিত. িনম4াণমূলক এবং টI িলং/ যTপািত সং[া] 

রাসায়িনেকর জন'  এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকা সং[া] িচ" সহ এই দাবীর সহায়ক 
পরী�ার উপাU/ফলাফল Jদান করেত স�ম )য/েলােক বাmষnক িভিUেত হালনাগাদ করা হয়, িক¢ 
)কােনা আনুZািনক (ডকI েমেwড/িলিখত) রাসায়িনক পয4ােলাচনা Jি[য়া )নই। 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjেপর এক. আনুZািনক রাসায়িনক পয4ােলাচনা 
Jি[য়া রেয়েছ, িক¢ এ. স-ুআেরািপত নয় এবং কারখানার সম� কায4কলােপর )�েE যথাযথভােব 
){ণীবW করা/ব'ব�াপনা করা )নই। 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjেপর এক. আনুZািনক রাসায়িনক পয4ােলাচনা 
Jি[য়া রেয়েছ, িক¢ )স. সুদৃঢ় নয়, )যমন, স�িত িবষয়ক িচ"েত দািবর সমথ4েন পরী�ার )কােনা 
ফলাফল/ উপাU ব'তীত )কবলমাE এক. বয়ান/)ঘাষণার িচ" রেয়েছ, অথবা িKন করার জন' 
)জডিডএইচিস )গটওেয় - রাসায়িনক মডI 'ল ব'বহার করা হয় িক¢ স�িতর�ার �র অনুসরণ কের 
)দখা হয় না অথবা খI ঁেজ পাওয়া অননুসারী রাসায়িনক/েলার জন' )কােনা )ফজ-আউট পিরক@না 
)নই। 

● এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার ব'াপাের িনেজর Jত'াশা কারখানা. অথবা এর 
প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ রঁজক এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদরেক জািনেয় )দয় িক¢ 
উপ"কাদারেদর Jি[য়াকরণ ইউিনটেক নয় (যিদ Jেযাজ' হয়) 

● কারখানা. অথবা এর প'ােরw / কেপ4ােরট Gjপ Jদশ4ন করেত পাের )য এমআরএসএল-এর সােথ 
স�িতপূণ4 থাকার ব'াপাের িনেজর Jত'াশা আপÁম সাvাই )বসেক জানােনা হেয়েছ যার অ]ভI 4Q 
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হেলা উপ"কাদারী Jি[য়াকরণ ইউিনট )যমন ওয়ািশং, িJ�ং, িক¢ অ]ত বাmষnক িভিUেত 
পয4েব�ণ করা হয় না (যিদ Jেযাজ' হয়)। 

 

আবশ.ক ডকO েমেnশন:  
আবশ'কতার )�েE হঁ'া এবং আংিশক হঁ'া বলার জন' িবভাগ/েলার Jেয়াগেযাগ'তা দয়া কের )দেখ িনন। 

• রাসায়িনেকর বণ4নামূলক তািলকা ()কিমক'াল ইনেভwির িলq, িসআইএল) 
● রাসায়িনক পয4ােলাচনা নীিত এবং Jি[য়ার Jবাহ (Jেসস )ªা) 
● অসম�স রাসায়িনেকর তািলকা 
● অসম�স রাসায়িনেকর )ফজ-আউট পিরক@না, যিদ থােক 
● কারখানােত Jেযাজ' এমআরএসএল(/েলা) )যমন, িনেজর এমআরএসএল, খিরcােরর 

এমআরএসএল, অথবা )জডিডএইচিস এমআরএসএল 
● এমআরএসএল খI ঁ.েয় )দখার জন' )জডিডএইচিস উপকরণসমূহ (ইনেচক িরেপাট4 /েলা, )কম্ েচক) 
● রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর কাছ )থেক ইিতবাচক তািলকা 
● এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 থাকার িবষেয় কারখানা এবং তার রাসায়িনক সরবরাহকারী 

এবং উপ"কাদারেদর (যিদ থােক) মেধ' সংেযাগ অথবা সংেযােগর )¡ইল 
● এমআরএসএল-)ক রাসায়িনেকর নাম, ইসু' হওয়ার তািরখ, এবং পরী�ার ফলাফল সহ 

স�িতপূণ4 থাকা সং[া] িচ" 
● )জডিডএইচিস )গটওেয় - রাসায়িনক মডI 'েলর ()যখােন Jেযাজ') )Jি�েত ডকI েমw করা পয4াব~ U 

িKিনং Jি[য়া এবং িKন করা Jিত. রাসায়িনেকর জন' সাম�েস'র �র। আেগর িKিনং এবং 
ভিবষ'েতর িKিনং/েলার তািরখ )দয়া )রকড4 । 

িজsাসা করার জন. 7tঃ  
• উUরদাতারা এমআরএসএল এবং কীভােব স�িতপূণ4 থাকার িবষয়. পরী�া করেত হেব )স 

সHেক4  Jাথিমক zােনর পিরচয় )দন অথবা )যখােন যথাযথ হেব )সখােন )লটার অব 
কমvােয়� )যাগাড় কেরন। 

● এমআরএসএল-এ অ]ভI 4Q নয় এমন পণ' ব'বহার করার পিরণিত সHেক4  িক তারা অবিহত? 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• রাসায়িনক ব'বহােরর জন' িবিভ� কায4 Jণালী অথবা সরবরাহ করা ভা¥ার-তািলকার 

)Jি�েত উপকরণ )চােখ )দেখ যাচাই করা। 
● এমআরএসএল পয4ােলাচনা এবং/অথবা )লটার অব কমvােয়� সুদৃঢ় িকনা এবং 

পয4াব~ Uভােব (অ]ত বাmষnক হাের) করােনা হয় িকনা, এবং রাসায়িনেকর [য় তািলকা ও 
ভাeােরর সােথ স�িতপূণ4 িকনা )স/েলা িনধ4ারণ করার জন' রাসায়িনক পয4ােলাচনা Jি[য়া 
খI ঁ.েয় )দখIন।  
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১৩। িনমKাণ 7ি8য়া !থেক রাসায়িনক ভা�ার পযK] আপনার 

উৎপাদনমূলক  রাসায়িনক>েলােক িক !�স করা যােব? 
 
সুপািরশ করা আপেলাডঃ ক) )রিসিপ কাড4 , রাসায়িনক ফমু4'েলশন শীট, এবং ()যখােন Jেযাজ') 
Jি[য়ার িনেদ4 শনা, যােত অ]ভI 4Q থাকেব অনুসরণেযাগ' সম� তথ' ()যমন, রাসায়িনেকর নাম এবং 
উপল¾ পিরমাণ); খ) রাসায়িনেকর ভাeার (আেগ আপেলাড কের থাকেল Jেয়াজন )নই); গ) 
রাসায়িনক িম{ণ Jি[য়ার লগ, ল'াব )রকড4  ()যমন, কালার ল'াব, ওয়ািশং ল'াব, ইত'ািদ।) 
 

  

রাসায়িনক িচ§েযাগ.তা দরকাির যােত এক& কারখানা 
এক& আরএসএল এবং/অথবা এমআরএসএল ব.থKতার !MেW উৎস খO ঁেজ বার করেত পাের এবং 

পদেMপ qহণ করেত পাের। 
 

)রফাের�: )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ 1 ()ম ২০২০) - অধ'ায় 1, 5 

এবং 8 
 
হঁ'া উUর )দেবন )কবলমাE যিদ আপনার )ফিসিল. উৎপাদনগত )রিসিপ/েলার সম� রাসায়িনক/েলােক 

রাসায়িনেকর তািলকা (ইনেভwির) পয4] অনুসরণ করেত পাের। 
 

আংিশক হঁ.া বলুন যিদ আপনার উৎপাদেনর )রিসিপ/েলার মেধ' )কবলমাE িকছI  রাসায়িনকেক 
রাসায়িনেকর তািলকা পয4] )¡স করা যায়। 
 
অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর: পেণ'র /ণগত মান / িবVWতা 
  
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এক. !রিসিপ হেলা: পণ' বা উপকরণ.েক �তির করা এবং তার পিরমাণ/ গঠেনর জন' ব'বyত রাসায়িনক 
ফমু4'েলশেনর )রকড4  ()যমন, এক. নীল .-শাট4  �তিরেত ব'বyত সম� ফমু4'েলশন) 
 
এক. ফমুK.েলশন হেলা: )কােনা রাসায়িনক সরবরাহকারীর কাছ )থেক আপনার [য় করা এক. 
রাসায়িনক পণ' ()যমন, এক. নীল .-শােট4 র জন' এক. কালােরw)। 
 
এক. পদাথK (সাবl.াu) হেলা: ফমু4'েলশনেক �তির কের )য �তT রাসায়িনক/েলা ()যমন, )কােনা 
কালােরেwর মেধ'কার এক. র�ক এবং  3 . বাইি¥ং এেজw)। 
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রাসায়িনক ফমুK.েলশন অথবা "রাসায়িনক": �তT রাসায়িনক পণ' বা উৎপাদেনর )রিসিপেত 
তািলকাভI Q "উপকরণসমুহ" )য/েলােক )ফিসিল.র উৎপাদন Jি[য়ােতও এক. চf ড়া] পণ'/উপকরেণর 
জন' ব'বহার করা হয়। এই রাসায়িনক/েলােক কারখানার রাসায়িনেকর ইনেভwিরেতও অ]ভI 4Q করেত 
হেব। এ/েলা রাসায়িনক সরবরাহকারীর )থেক পাওয়া জ.ল ফমু4'েলশন, র�কপদাথ4 (ডাইqাফ), 
অি`িলয়াির, িফিনিশং )কিমক'াল, ইত'ািদ হেত পাের )য/েলােক এক বা একািধক রাসায়িনক পদাথ4 িদেয় 
J�ত করা হেয়েছ। এ.েক ব'াখ'া করা Jেয়াজন )যেহতI  বয়ন িমল/েলা "রাসায়িনক ফমু4'েলশন" )যাগাড় 
কের যার মেধ' �তT পদােথ4র িববরণ নাও থাকেত পাের। 
 
উৎপাদেনর !রিসিপ বা "!রিসিপ": )সই )রিসিপ শীট )য. রাসায়িনক/িলেক এবং )কােনা পণ'/উপকরণ 
J�ত করেত ব'বyত Jি[য়ার শত4 াবলীেক নিথবW কের। সম� Jি[য়ার এবং িনmমnত পণ'/উপাদােনর জন' 
Jক~ তপে� ব'বহার হওয়া সম� রাসায়িনক এবং Jি[য়ার শত4 াবলীর এক. )রকড4  রাখা উিচত। "রাসায়িনক 
ফমু4'েলশন চািহদা" এবং উপাদান/পেণ'র �বিশo' অনুযায়ী Jি[য়াকরেণর ধাপ/প'ারািমটােরর 
িববরণ/েলােক অনুসরণ করা উিচত। নিথবW করা উৎপাদন )রিসিপ এক ব'াচ )থেক আেরক ব'ােচ 
ি�িতশীল পুনরjৎপাদনশীলতার জন' Jেয়াজন। 
 
রাসায়িনেকর ইনেভnির: রাসায়িনক "ফমু4'েলশন"-এর এক. তািলকা হােতর কােছ )রিসিপ/েলার 
চািহদার সােথ "িমিলেয়" র�ণােব�ণ করেত হেব। )রিসিপেত )যেকােনারকম পিরবত4ন অবশ'ই )নাট করেত 
হেব এবং ইনেভwিরর Jেয়াজনীয়তা অনুসাের হালনাগাদ করেত হেব। অনুর�পভােব, ইনেভwিরেত )যেকােনা 
রকম িবক@েক অবশ'ই )রিসিপর Jেয়াজনীয়তা অনুসােরই অনুেমাদন িদেত হেব। )রিসিপেত এবং/অথবা 
ইনেভwিরেত )যেকােনা পিরবত4ন )নাট কের রাখা উিচত এবং উৎপাদন ও িকউএ দল/েলােক জানােনা 
উিচত যােত চf ড়া] বািণিজ'ক পেণ'র �বিশo'/েলােক তবIও পূরণ করার িবষয়. সুিনিXত করা যায়। 
 
7ি8য়ার িনেদK শনাসমূহ – )ফিসিল.র Jিত. Jি[য়ার অবশ'ই ডকI েমেwশন থাকেত হেব )য. 
পণ'/উপকরণেক সফলভােব �তিরর জন' কায4সHাদেনর শত4 াবলী এবং আবশ'ক িনয়Tণ/েলার িববরণ 
)দয় - )ফিসিল.েত িনmমnত সম� পণ'/উপকরেণর Jক~ ত Jি[য়ার শত4 াবলী/েলার এক. )রকড4  রাখা 
উিচত। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● রাসায়িনেকর ব'বহার কের এমন )য সম� Jি[য়ার মেধ' িদেয় পণ'. )গেছ )স/েলােক িচিiত করা 
হেয়েছ  এবং Jিত. Jি[য়ার )�েE সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4 /েলা পাওয়া যােব এবং 
র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। 

● )যখােনই রাসায়িনক ব'বহার করা হয় )সখােন তােদর যথাযথ ব'বহােরর জন' িলিখত িনেদ4 শনা 
থােক যার অ]ভI 4Q হেলা )রিসিপ কাড4 , Jি[য়ার িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), ফমু4'েলশন শীট, 
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যােত সম� অনুসরণেযাগ' তথ'ািদ থাকেব )যমন রাসায়িনেকর নাম, লট ন�র, এবং পিরমাণ, 
)য/েলার )যাগসূE কারখানা জুেড় রাসায়িনেকর ভাeােরর (ইনেভwির) সােথ �াপন করা যােব। 

● Jধান উৎপাদনগত Jি[য়া/েলা এবং Jিত. ব'বyত রাসায়িনক এবং তােদর সংি�o 
পিরমাণ/েলার কথা বলা হেয়েছ, এবং Jি[য়ার িনেদ4 শনা সি[য় রেয়েছ যার অ]ভI 4Q হেলা 
িনয়Tেণর প'ারািমটার এবং )চকপেয়w/েলা। 

● )যখােন রাসায়িনক/েলার অভ']রীণ িম{ণ/ )মলােনার কাজ হেয় থােক )সখােন Jি[য়া. নিথবW 
করা হেয়েছ। 

● িনম4ােণর Jিত. ধােপ Jিত. উৎপাদেনর )রিসিপেত তািলকাভI Q রাসায়িনক/েলা 
সাম�স'পূণ4ভােব Jাসি�ক )রকড4  অবিধ অনুসরণ করা যায়, যার অ]ভI 4Q হেলা রাসায়িনক 
)মশােনার Jি[য়ার লগ্ , ল'াব )রকড4  ()যমন, রেঙর ল'াব, ওয়ািশং ল'াব) )যখােন Jেযাজ', এবং 
রাসায়িনেকর তথ'ািদও রাসায়িনেকর ইনেভwিরেত )রকড4  করা হয় )যমন রাসায়িনক / ফমু4'েলশেনর 
নাম, লট ন�র, এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর সােথ সুসম�স থাকা ইত'ািদ (দয়া কের 
)জডিডএইচিস িসআইএল এবং )জডিডএইচিস িসএমএস )¼মওয়ক4  সংTরণ 1.0 - অধ'ায় 5 )দখIন 
রাসায়িনক ইনেভwিরর সােথ সHmকnত Jত'াশার জন')। 

 

 

 

আংিশক হঁ.া  
• রাসায়িনেকর ব'বহার কের এমন )য সম� Jি[য়ার মেধ' িদেয় পণ'. )গেছ )স/েলােক িচিiত করা 

হেয়েছ  এবং Jিত. Jি[য়ার )�েE সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4 /েলা পাওয়া যােব এবং 
র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। 

● দৃশ'পট ১◌ঃ )যখােনই রাসায়িনক ব'বহার করা হয় )সখােন তােদর যথাযথ ব'বহােরর জন' িলিখত 
িনেদ4 শনা থােক যার অ]ভI 4Q হেলা )রিসিপ কাড4 , Jি[য়ার িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), ফমু4'েলশন 
শীট, যােত সম� অনুসরণেযাগ' তথ'ািদ থাকেব )যমন রাসায়িনেকর নাম, লট ন�র, এবং পিরমাণ, 
)য/েলার )যাগসূE কারখানা জুেড় রাসায়িনেকর ভাeােরর (ইনেভwির) সােথ �াপন করা যােব। 
রাসায়িনক ইনেভwিরেত থাকা তথ' অসHূণ4 অথবা রাসায়িনক ইনেভwির. হালনাগাদ করা )নই 
(দয়া কের )জডিডএইচিস িসআইএল এবং )জডিডএইচিস িসএমএস )¼মওয়ক4  সংTরণ 1.0 - 
অধ'ায় 5 )দখIন রাসায়িনক ইনেভwিরর সােথ সHmকnত Jত'াশার জন')। 

● দৃশ'পট 2: িনম4াণ Jি[য়া/ধাপ/িলর )কবলমাE িকছI টা অংশ (সHূণ4টা নয়), )যখােন রাসায়িনক 
ব'বহার করা হয় )সখােন তােদর যথাযথ ব'বহােরর জন' িলিখত িনেদ4 শনা থােক যার অ]ভI 4Q হেলা 
)রিসিপ কাড4 , Jি[য়া.েক মািনেয় )নয়ার জন' িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), ফমু4'েলশন শীট, যােত 
সম� অনুসরণেযাগ' তথ'ািদ থাকেব )যমন রাসায়িনেকর নাম, লট ন�র, এবং পিরমাণ, )য/েলার 
)যাগসূE রাসায়িনেকর ভাeােরর  (ইনেভwির) সােথ �াপন করা যােব। 
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• আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
o )রিসিপ কাড4 , রাসায়িনক ফমু4'েলশন শীট, Jি[য়ার িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), যােত খI ঁেজ 

পাওয়ার মেতা সম� তথ' থাকেব, )যমন, রাসায়িনেকর নাম, Jাপ' পিরমাণ, এবং লট ন�র 
o রাসায়িনেকর ইনেভwির (দয়া কের )জডিডএইচিস িসআইএল এবং )জডিডএইচিস িসএমএস 

)¼মওয়ক4  সংTরণ 1.0 - অধ'ায় 5 )দখIন রাসায়িনক ইনেভwিরর সােথ সHmকnত Jত'াশার 
জন')। 

o রাসায়িনক িম{েণর Jি[য়ার লগ্ , ল'াব )রকড4  ()যমন, কালার ল'াব, ওয়ািশং ল'াব, ইত'ািদ।) 

• িজsাসা করার জন. 7tঃ 
o ম'ােনজার/কমী� রা এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 এক. ভাeারতািলকার সােথ সHmকnত 

এক. িচিiতকরণেযাগ' এবং অনুসরণেযাগ' ব'ব�ার ডকI েমw Jদশ4ন করেত পােরন 
o কম4চারীরা িবষয়ব� সHেক4  )বােঝন এবং এক. Jি[য়া )রিসিপর /রj�পূণ4 িবষয়ব�, িবেশষ 

কের ওয়ািশং, িJ�ং, অথবা )যখােন Jেযাজ' িফিনিশেঙর িবষয়ব� সHেক4  জােনন। 

 

 

• পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
o অন-সাইট িনম4াণ Jি[য়ােত থাকা ১-২. পণ'েক র 'াeম )চক করjন, এবং )সই পণ'. এমন 

)কান )কান Jি[য়াকরেণর মেধ' িদেয় যায় যার মেধ' রাসায়িনেকর ব'বহার অ]ভI 4Q রেয়েছ তা 
পরী�া করjন )যমন, র�ক Jণালী, িJ�ং, ওয়ািশং, িফিনিশং, ইত'ািদ। িচিiত করা Jিত. 
Jি[য়ার সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4  খI ঁ.েয় )দখIন। 

o িচিiত করা Jিত. Jি[য়ার )থেক )রিসিপ/ব'াচ কােড4 র ৩/৪. রাসায়িনক র 'া¥ম )বেছ িনন 
রাসায়িনক িম{ণ এলাকা ("রা�াঘর"), রাসায়িনক ল'াব ()যখােন Jেযাজ'), এবং রাসায়িনক 
সংর�ণ এলাকা (অ�ায়ী//দাম) পয4] অনুসরণ করার জন', এবং )সখান )থেক রাসায়িনক 
ইনেভwির অবিধ। 

o Jি[য়ােত ব'বyত রাসায়িনক এবং রাসায়িনক ইনেভwিরর মেধ'কার )যাগসূE JিতZা করা যায় 
িকনা এবং )স. যথাযথভােব ডকI েমw করা আেছ িকনা )স/েলা )দখIন। 

o )রকেড4 র পয4ােলাচনাঃ Jি[য়া/উৎপাদন )রকড4  )যমন )রিসিপ কাড4 , )কিমক'াল ফমু4'েলশন শীট, 
Jি[য়ার িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), যােত )¡স করার মেতা সম� তথ'াবলী রেয়েছ )যমন 
রাসায়িনেকর নাম, পিরমাণ, এবং লট ন�র। )যখােন Jেযাজ', ি�িতশীল তথ'ািদর জন' 
রাসায়িনক িম{ণ Jি[য়ার লগ, ল'াব )রকড4  ()যমন, কালার ল'াব, ওয়ািশং ল'াব, ইত'ািদ) 
)দখIন। রাসায়িনেকর ইনেভwিরর সােথ তথ' িমিলেয় )দখIন (দয়া কের )জডিডএইচিস 
িসআইএল এবং )জডিডএইচিস িসএমএস )¼মওয়ক4  সংTরণ 1.0 - অধ'ায় 5 )দখIন 
রাসায়িনক ইনেভwিরর সােথ সHmকnত Jত'াশার জন')  
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রাসায়িনক ব2ব?াপনা - Eর 2 

১৪। আপনার রাসায়িনক ব.বGাপনা কমKসূচীেক উyত করার জন. িক আপনার কারখানার !কােনা 
বা~বায়ন পিরকVনা আেছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: �র ১-এর বাধ'বাধকতা/েলােক সHূণ4 র�েপ অজ4 ন করার জন' নিথবW 
করা পিরক@না। এই পিরক@নােত অ]ভI 4Q থাকেত হেবঃ ক) )কান JK/েলা সHূণ4 অজ4 ন করা স¸ব 
হয়িন এবং )কন; খ) )য/েলা করা স¸ব হয়িন )সইসব বাধ'বাধকতা/েলােক পূরণ করার জন' 
দািয়�Jা� ব'িQবগ4 এবং ি�রীক~ ত এক. তািরখ। 

  

এক. সুদৃঢ় রাসায়িনক ব'ব�াপনা কম4সূচী �তিরর )�েE �র ১-এর বাধ'বাধকতা/েলােক সHূণ4 করার জন' 
অেনক কারখানার ব| বছর )লেগ )যেত পাের। যিদ �র ১-এর বাধ'বাধকতা/েলােক অজ4 ন করার জন' 
আপনার )কােনা পিরক@না থােক, দয়া কের এখােন আপেলাড করjন। 
 
7েয়াগসং8া] মূল কমKকO শলতার সূচক (অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর):  সম� 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
�র ১-এর রাসায়িনক ব'ব�াপনার শত4 াবলীর সবক. খIব কম কারখানাই পূরণ করেত স�ম হেব ধের িনেয়, 
�র ২-এর JKাবলীর )�েE সব4ািধক /রj�পূণ4 )য আচরণ.েক িবেবচনা করা হেয়েছ তা হেলা নূ'নতম 
Jিবধানগত এবং িশ@গত Jত'াশা (�র ১))ক Jগিতশীল উপােয় পূরণ করার জন' বত4মােন সি[য় 
রাসায়িনক ব'ব�াপনা চচ4 ােক উ�ত করার উেcেশ' এক. পিরক@নােক গঠন করা এবং বা�বায়ন করা। 
 
বত4মােন সি[য় রাসায়িনক ব'ব�াপনা চচ4 ােক উ�ত করার উেcেশ' এক. কায4পিরক@না গঠন করার )�েE 
এক. কারখানার স�মতােক ধরেত পারাই এই JK.র উেcশ'। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ  
রাসায়িনকসমূেহর সHূণ4 জীবনব~ U-কালীন সমেয় তােদরেক যথাযথভােব ব'ব�াপনা করার জন' নীিতসমূহ 
এবং Jি[য়া/িলেক JিতZা করার উপর এক. কায4করী রাসায়িনক ব'ব�াপনা কায4[েমর িভিU িনভ4 র 
কের। জীবনব~ েUর Jিত. পয4ােয়র জন', আইিন এবং অন'ান' আবশ'কতা/েলােক পিরভািষত করার 
নীিতসমূহ এবং Jি[য়া/েলা, দায়ী ব'িQবগ4, এবং যথাযথ কােজর অভ'াস এবং িনয়Tেণর িবকাশ সাধন 
করা Jেয়াজন। রাসায়িনক ব'ব�াপনা কম4সূচী )য. িনর]র উ�িতসাধেনর একিনZতার সােথ সাম�স'পূণ4। 
এবং সামিGক রাসায়িনক ব'ব�াপনার কম4কI শলতায় িনর]র উ�িতসাধন অব'াহত রাখেত )গেল, 
সংেশাধনমূলক পদে�পসমূহ /অভ']রীণ / বিহরাগত রাসায়িনক ব'ব�াপনা মূল'ায়েনর মাধ'েম পাওয়া 
তথ'/িল িনেয় কাজ করা খIবই /রj�পূণ4। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 326 

হঁ.াঃ  
আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

• �র ১-এর Jিত. JেKর সম� শত4 াবলী পূরণ করার জন' নিথবW পিরক@না রেয়েছ 
● ডকI েমেwশেনর মেধ' অ]ভI 4Q থাকেত হেব )য )কান JK/েলােত সHূণ4ভােব হঁ'া বলা যায়িন এবং 

)কন 
● ডকI েমেwশেনর মেধ' অ]ভI 4Q থাকেত হেব )য শত4 াবলী পূরণ করা স¸ব হয়িন )যসব JেKর জন' 

)স/েলার )�েE সHূণ4ভােব হঁ'া বলেত পারার জন' দায়Jা� ব'িQবগ4 এবং ি�রীক~ ত তািরখ 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• কত~ 4প� এবং Jধান কমী� রা এই পিরক@না. সHেক4  অবগত এবং রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভােগ 

�র ১-এর JKাবলীেত সHূণ4ভােব হঁ'া বলেত পারার জন' িবিবধ ধাপ সHেক4  বলেত পারেবন 
 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• কারখানােক বলুন আপনােক পিরক@না. বI িঝেয় বলেত এ. িনিXত করার জন' )য তারা 

পিরক@না.র ২-৩. িবষয়ব�র মাধ'েম উি³িখত পদে�প. বা�বায়ন করেছ। 
● কায4পিরক@না.র সহায়ক )যেকােনা যTপািত/লেগর ছিব তI লুন  

১৫। 7িবধােন এবং/অথবা !রpেÈড সাবl.াu িলl / ম.ানুফ.াকচািরং !রpেÈড সাবl.াu িলl 

Éারা সুিনjদkR কের !দয়া রাসায়িনক>েলা ছাড়াও িবপ£নক রাসায়িনেকর ব.বহার �াস করার 

!MেW আপনার কারখানার িক !কােনা বা~বায়ন পিরকVনা আেছ? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) িবপhনক রাসায়িনক(/েলা)-এর তািলকা )য.েত িনযIQ দািয়� এবং 
কােজর এক. সময়সীমা সহ এক. কায4 পিরক@না রেয়েছ; খ) অGসর হওয়া বা িপিছেয় আসার পিরণিত 

সহ গেবষণাগাের িবক@ রাসায়িনক ¡ায়াল অথবা কারখানার পরী�ামূলক কাগজপE। 

  

িবপhনক রাসায়িনক থাকার অথ4 এই নয় )য আপিন আরএসএল অথবা এমআরএসএল ল°ন 
কেরেছন; আপনার )ফিসিল.েত িবপhনক রাসায়িনক থাকেতই পাের )য/েলােক )ভতের রাখার 
অনুমিতপE )দয়া হেয়েছ িক¢ )য/েলােক অবশ'ই যথাযথভােব নাড়াচাড়া করেত হেব এবং [েম [েম সিরেয় 
)ফলেত হেব। 
 
7েয়াগমূলক মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক এবং Jি[য়া উäাবন 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ'মূলকভােব িনmদno ল�' সমি¹ত এক. কায4পিরক@না �তির, বরাcক~ ত দািয়� Jদান এবং 
পcে�েপর জন' এক. সময়সীমা িনধ4ারেণর মাধ'েম িবপhনক রাসায়িনক/েলার অপসারণ। 
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এই JK. কারখানা/েলােক িবপদ িচিiত করার জন' সি[য় হেত এবং এমআরএসএল অথবা 
আরএসএল-)ক ইিতমেধ'ই যা িনিষW তার বাইেরও ¦াস করার িদেক নজর িদেত উৎসািহত কের। এই JK 
অনুযায়ী িবপেদর িবশদ মূল'ায়ণ করার জন' কারখানােত অভ']রীণ িবেশষz থাকার িবষয়. বাধ'তামূলক 
নয়। িনেদ4 শনা অনুযায়ী তািলকার িভিUেত কারখানা/েলা িবপেদর জন' বা�বািয়ত কায4পিরক@না রাখেত 
পাের। এর অ]ভI 4Q নয় �র ১-এ আেলািচত আরএসএল/এমআরএসএল/Jিবধানগত - এর )যেকােনা 
অস�িত )মটােনার জন' বা�বায়ন পিরক@না। 
 
উদাহরণ �র�প, যিদ এক. কারখানা বত4মােন এক. িশ@ বা ®'াে¥র সুিনmদno 
এমআরএসএল/আরএসএল অনুসরণ কের, এই কারখানা. )সে�েE সি[য়ভােব অন'ান' )সই 
পদাথ4/েলােক )ফজ-আউট করার জন'ও )খ²াজাখI ঁিজ করেত পাের )য/েলা )জডিডএইচিস এমআরএসএল 
অথবা এসআইএন এলআইএস. ইত'ািদর Jাথী�  তািলকায় রেয়েছ, যা তােদর অনুসরণ করা তািলকায় 
)নই। তারা এই সাবq'া�/েলােক িশ@ে�েEর অন'ান' তািলকােত খI ঁেজ )পেত পাের এবং তােদর অনুসরণ 
করা এমআরএসএল/আরএসএল-এ িনিষW হওয়ার আেগই উৎপাদন Jি[য়া )থেক এই সাবq'া�/েলােক 
অপসারণ করার জন' কাজ করেত পাের। এই অপসৃত পদাথ4/েলার িবক@ িহেসেব, কারখানা. ই¥াÁ 
)ডটােবেস িচিiত হওয়া রাসায়িনক পেণ'র মেধ' খI ঁজেত পাের, )যমন )জডিডএইচিস )গটওেয় - রাসায়িনক 
মডI 'ল অথবা অন'ান' ®'া¥-িনmদno উৎসসমূহ। 
 
সুেযাগ রেয়েছ: উৎপাদেনর সম~ রাসায়িনক,  কাটা-)সলাই ি[য়াকলােপর জন' পেণ' থাকা রাসায়িনেক 
মেনািনেবশ কের (সব4ািধক /রj�পূণ4 আচরণ হেলা পেণ'র উপর Jভাব - আেগ )থেক িKন করা 
রাসায়িনক/েলার তািলকাসমূহেক ব'বহােরর িদেক এিগেয় যাওয়া উিচত) 

সুেযাগ !নই: )সইসকল রাসায়িনক )য/িল এইসব পেণ'র উপর অিভিনেবশ কের না )যমন, ি§নার, কI িলং 
টাওয়ার/বয়লােরর রাসায়িনকসমূহেক এর বাইের রাখা হয়। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার উিচত িবপhনক রাসায়িনক/েলােক িচিiত করা )য/েলা আরএসএল অথবা এমআরএসএল 
িহেসেব িবেবিচত নয় িক¢ এই তািলকার বাইের রেয়েছ এমন রাসায়িনক পদাথ4/েলােক িবেবচনা কের। 
)রফাের� তািলকা এবং উপাদানসমূহ )য/েলা িবপhনক পদাথ4 এবং/অথবা 
এমআরএসএল/আরএসএল-এর বাইেরও অন'ান' উে�গজনক রাসায়িনকেক িচিiত কের, তার মেধ' 
অ]ভI 4Q রেয়েছ িক¢ সীিমত নয়ঃ 

● )জডিডএইচিস এমআরএসএল Jাথী�  তািলকা - https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0  
● �ায়ী �জব দূষণকারী িবষেয় qকেহাম সে�লন 
● )কমেসক (ChemSec) এসআইএন তািলকা 
● )কিমক'ালস অব হাই কনসান4 টI  িচলে©ন (িসএইচিসিস) িবষেয় ওয়ািশংটন )qট িরেপা.4ং িলq 
● সাবে}াট4  ইওেরািপয়ান v'াটফম4 (http://Subsport.eu) 
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● এসিভএইচিস (অত'] উে�গজনক পদাথ4, সাবq'া� অব )ভির হাই কনসান4)  
(https://echa.europa.eu/candidate-list-table) 

● কারখানার ি[য়াকলােপর জন' অন'ান' Jাসি�ক তািলকা, )যমন jসাইন িবএসএসএল, 
িজও.এস 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 

● বা�বায়ন পিরক@নার অ]ভI 4Q হেলা উেcশ', ল�', কায4পিরক@না, এবং গৃহীত পদে�প। 
● বত4মােন ব'বহার হওয়া )সইসব রাসায়িনক/েলােক কারখানা. িচিiত কেরেছ )য/েলােত 

িবপhনক রাসায়িনক অথবা এমআরএসএল রেয়েছ অথবা থাকেত পাের 
● িবপhনক রাসায়িনেক(/েলা)র এক. তািলকা এবং বরাcক~ ত দািয়� এবং পদে�প Gহেণর এক. 

সময়সীমা সহ  কায4পিরক@না। কায4পিরক@নায় অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ 
o রাসায়িনেকর নাম; 
o ওেত থাকা িবপhনক উপাদান; 
o Jকােশর মূল'ায়ণ যার অ]গ4ত থাকেব তী®তা, হার, সময়সীমা, এবং )কােনা পদােথ4র িদেক 

যাওয়ার গিতপেথর অনুমান; 
o এইধরেনর রাসায়িনক এবং সংি�o সময়সীমার ব'বহারেক অপসারণ করার জন' 

Jেয়াজনীয় উপকরণ; 
o ব'বহােরর জন' িবক@/Jিত�াপনকারী রাসায়িনেকর তািলকা; 
o অপসারণ সHূণ4 হওয়ার জন' সময়সীমা; 
o িবক@/েলা এবং তােদর কম4কI শলতা পয4েব�ণ করার Jি[য়া। 

আংিশক হঁ.া  
• কােজর )চকিলq সহ বা�বায়ন পিরক@না যা )কৗশল �ারা সহায়তাJা� নয় (উেcশ', ল�', 

পিরক@না, ইত'ািদ।) 
● )কােনা সি[য় তািলকা )নই; িবক@ পরী�ািনরী�ার জন' গেবষণাগার/ Jথম উৎপাদেনর )রকড4  

রেয়েছ। 

)য )ফিসিল. !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা ি8য়াকলােপর !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক ব.বহার 
কের: 
হঁ.া 

• বা�বায়ন পিরক@নার অ]ভI 4Q হেলা উেcশ', ল�', কায4পিরক@না, এবং গৃহীত পদে�প। 
● িবপhনক রাসায়িনেক(/েলা)র এক. তািলকা এবং বরাcক~ ত দািয়� এবং পদে�প Gহেণর এক. 

সময়সীমা সহ  কায4পিরক@না। 
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আংিশক হঁ.া  

● কােজর )চকিলq সহ বা�বায়ন পিরক@না যা )কৗশল �ারা সহায়তাJা� নয় (উেcশ', ল�', 
পিরক@না, ইত'ািদ।) 

● )কােনা সি[য় তািলকা )নই; িবক@ পরী�ািনরী�ার জন' গেবষণাগার/ Jথম উৎপাদেনর )রকড4  
রেয়েছ। 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

● িবপhনক রাসায়িনেক(/েলা)র এক. তািলকা এবং বরাcক~ ত দািয়� এবং পদে�প Gহেণর এক. 
সময়সীমা সহ  কায4পিরক@না। 

● গেবষণাগাের অথবা Jারি¸ক কারখানায় িবক@ রাসায়িনেকর পরী�ািনরী�া অGসর হওয়া অথবা 
অ�ীকার করার জন' পিরণিত/েলােক নিথবW কের। 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• উè4তন কত~ 4প�, ইএইচএস ম'ােনজার, রাসায়িনক ম'ােনজার এবং/অথবা দািয়�Jা� ব'িQ(বগ4) 

 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

• সি[য় পিরক@না অথবা িবক@ রাসায়িনক মূল'ায়ণ Jি[য়ার পয4ােলাচনা )যমন গেবষণাগার, 
পাইলট )ফিসিল.র ডকI েমw 

১৬। আপনার কারখানা িক 

7িবধান এবং/অথবা আরএসএল /এমআরএসএল   তািলকাভO N সুিনjদkR 

রাসায়িনক>েলা ছাড়াও ইিতবাচক এক& তািলকা !থেক ইিতমেধ. অনুেমািদত অথবা 
7াধান.7া� রাসায়িনক সরবরােহর ব.বGা কের? 
 
(×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার Jেয়াজন )নই, িক] যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 
কােছ থাকা দরকার) J�ািবত আপেলােডর অ]ভI 4Q হেত পাের িনেচর কেয়ক. অভ'াস/েলােক 
Jদশ4ন করার জন'ঃ ক) এক. ইিতবাচক তািলকার অ'াে`স Jদশ4ন ()যমন BLUESIGN® 
jফাই¥ার লাইেস�); খ) রাসায়িনক ইনেভwির যােত রাসায়িনক ফমু4'েলশন/েলা এবং তােদর 
সরবরাহকারীরা তািলকাভI Q রেয়েছ - এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক Jা� রাসায়িনক/েলােক 
রাসায়িনক ইনেভwিরেত িচিiত করা উিচত (যিদ আেগ আপেলাড কের থােকন, তাহেল লাগেব না); 
গ) [েয়র সমথ4েন ডকI েমw/েলা; ঘ) [য় চI িQর ভাষা ইিতবাচক তািলকা/েলা )থেক রাসায়িনেকর 
Jাি�েক সমথ4ন করার জন'; ঙ) Jি[য়ার ডকI েমেwশন অভ']রীণ এবং বিহরাগত দািয়�/েলােক 
িচিiত করার জন' 
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)সইসকল )ফিসিলটর জন' )য/িল উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না:  
উgের হঁ.া বলেবন )কবলমাE যিদ রাসায়িনেকর ইনেভwিরেত 50%-এর )বিশ রাসায়িনক ফমু4'েলশন 
(রাসায়িনেকর সংখ'ার িভিUেত %, আয়তেনর নয়) এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক সরবরাহ করা হেয় থােক 
)যমন, )জডিডএইচিস )কিমক'াল )গটওেয়, j'সাইন®, িজও.এস, এবং/অথবা ওইেকও-.ইএ`® ইেকা 
পাসেপাট4 । 
 
যিদ আপনার কােছ এক. ইিতবাচক তািলকার রাসায়িনক থােক )য. আপনার ভাeােরর 50%-এর কম 
পূরণ কের তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলুন। 
 
)সইসকল )ফিসিল.র জন' যারা উৎপাদেন রাসায়িনক ব.বহার কের না:  
উgের হঁ.া বলুন )কবলমাE যিদ রাসায়িনক ইনেভwিরর 10%-এর )বিশ রাসায়িনক ফমু4'েলশন 
(রাসায়িনেকর সংখ'ার িভিUেত %, আয়তন নয়) এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক সরবরাহ করা হেয়েছ 
)যমন )জডিডএইচিস এমআরএসএল )লেভল 3, j'সাইন® (BLUESIGN®), িজও.এস, এবং/অথবা 
ওইেকও-.ইএ`® (OEKO-TEX®) C2C Jত'িয়ত, )কম আইিকউ িKেন অনুেমািদত রাসায়িনক, ইত'ািদ।  
 
যিদ আপনার কােছ এক. ইিতবাচক তািলকার রাসায়িনক থােক )য. আপনার ভাeােরর 10%-এর কম 
পূরণ কের তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলুন। 
 
7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক িনব4াচন, )যাগাড়, এবং [েয়র অভ'াস 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JK. )সইসব িনম4াতােক পুরT~ ত করার উেcেশ' করা হেয়েছ যারা মানুষ এবং আমােদর পিরেবেশর জন' 
)বিশ িবপhনক রসায়েনর পিরবেত4  সি[য়ভােব কম িবপhনক এবং ঝI ঁ িকসH� রাসায়িনক/েলােক 
)খ²ােজন। এই কায4[ম/েলা সাধারণত Jিবধানগত ঝI ঁ িকেত অিভিনেবশকারী এমআরএসএল এবং 
আরএসএল-)ক অিত[ম কের যায়। 
 
িবপhনক রাসায়িনক/েলােক Jিত�াপন করা পিরেবশ, কমী� দল, )[তা এবং জন�াে�'র ঝI ঁ িক কম করার 
)�েE এক. Jাথিমক পিরমাপ। ইিতবাচক িবক@/েলােক িচিiত করার জন' িবিবধ ®'া¥-চািলত এবং 
ত~ তীয়-প�ীয় কম4সূচী  রেয়েছ। [য় করা রাসায়িনেকর মেধ' যােত িবপhনক পদাথ4 না থােক )স. 
সুিনিXত করার জন' িনভ4 রেযাগ' ইিতবাচক তািলকা )থেক রাসায়িনক ফমু4'েলশন )কনা এক. আmথnকভােব 
লাভজনক ব'ব�া। এই িবক@/েলার জন' চািহদা ব~ িW করা, এবং সামিGকভােব সবIজ রসায়েনর উেদ'াগ 
)নয়া, বয়ন এবং জুেতা িশে@র )�েE অি��গত কম4কI শলতার সাmবnক উ�িতর জন' এক. /রj�পূণ4 
চালক। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
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িবপhনক পদাথ4েক িচিiত করার জন' িনmদno ফমু4'েলশেনর উপাদান/েলােক Kীন করার মাধ'েম 
ইিতবাচক তািলকা গঠন করার িবষয়. )খয়াল করা /রj�পূণ4। ফমু4'েলশেন ব'বyত রাসায়িনেকর 
উপাদান/েলার এবং এইসব রাসায়িনেকর িনম4াতা কারখানা/েলার /ণগত Jি[য়ার এক. মূল'ায়েণর 
িবষয়. ইিতবাচক তািলকা/েলার িবেবচনা করা উিচত। এই ি�তীয় দৃ েকাণ. দীঘ4 সময় ধের রাসায়িনক 
ফমু4'েলশেনর উপাদােনর �ায়ী� িনিXত করা এবং অবািîত অVWতা খI ঁেজ পাওয়ার ঝI ঁ িকেক সীমাবW 
করার )�েE /রj�পূণ4। )সফ. )ডটা িশেট Jা� রাসায়িনক িম{েণর উপাদান সHmকnত তথ' ()কবলমাE) 
ইিতবাচক তািলকা �তিরর জন' ব'বহার করা উিচত নয় )যেহতI  এসিডএস-এ Jা� িববরেণর �র সাধারণত 
অVWতা বা অিন´াক~ তভােব যIQ হেয় যাওয়া )সইসব পদাথ4েক িচিiত কের না )য/েলা Jায়শই এক. 
আরএসএল বা এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'িবহীনতার উৎস হেত পাের। 
 
িবেবচনা করার জন' কেয়ক. ইিতবাচক তািলকা হেলাঃ 
)রফাের�ঃ 

● BLUESIGN® jফাইeার (bluesign® অনুেমািদত )যেকােনা রসায়ন এক. ইিতবাচক তািলকার 
অংশ িহেসেব ধের )নয়া )যেত পাের - এর অ]ভI 4Q হেলা নীল অথবা ধfসর, উভয় িহেসেব িচিiত 
রসায়ন।) 

● )জডিডএইচিস এমআরএসএল )লেভল ৩ (উৎপাদেনর তTাবধান সহ) 
● ট` মূল'ায়ন সহ সHূণ4 উপাদানগত উদ্ ঘাটন 
● খিরcারেক সরবরাহকারী এমআরএসএল / )কমআইিকউ িKিনং সহ রাসায়িনক/েলার জন' 

ইিতবাচক তািলকা। 
● অন'/েলােক কারখানা নিথবW করেব 

সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর Jিতি[য়া তথ'ভI Q 
করার জন' এই JK. ব'বহার করা যায়। Jােয়াির. )কিমক'ালস ম'ােনজেমw কী পারফম4'া� ইি¥েকটর 
উUরদাতােদর )থেক অGািধকারিভিUক রাসায়িনেকর তথ' চায়। ®'া¥/িল কারখানার উপাU একিEত 
করেত পাের .এসিসর JেKর উUর )দয়ার জন'। 
আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  

• )জডিডএইচিস )গটওেয় – রাসায়িনক মডI 'ল - http://gateway.roadmaptozero.com/ 
● BLUESIGN® jফাইeার - https://www.bluesign.com/industry/bluesign-system/web-

applications/bluesign-bluefinder 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া: 
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• Jমাণ িদেয়েছ )য রাসায়িনক তািলকায় রাসায়িনক ফমু4'েলশেনর ৫০%-এরও )বিশ (রাসায়িনেকর 
সংখ'ার িভিUেত %, আয়তন নয়) এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক )নয়া হেয়েছ 

● অGািধকার-Jা� রাসায়িনেকর তািলকা )থেক সরবরাহ-Jা� )যমন )জডিডএইচিস )গটওেয় - 
রাসায়িনক মডI 'ল, jসাইন®, , িজও.এস, ওেকােট`, ইত'ািদ। 

অংশত হঁ.া 
• ইিতবাচক তািলকা )থেক Jা� রাসায়িনক ভাeােরর রাসায়িনক ফমু4'েলশন রাসায়িনক ভাeােরর 

৫০%-এরও কম উপ�াপন কের (রাসায়িনেকর সংখ'ার িভিUেত %, আয়তেনর নয়) 
 

)যসকল )ফিসিল. !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক 
ব.বহার কের: 
হঁ.া 

• Jমাণ িদেয়েছ )য রাসায়িনক তািলকায় রাসায়িনক ফমু4'েলশেনর ১০%-এরও )বিশ (রাসায়িনেকর 
সংখ'ার িভিUেত %, আয়তন নয়) এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক )নয়া হেয়েছ 
 

আংিশক হঁ.া  
• ইিতবাচক তািলকা )থেক Jা� রাসায়িনক ভাeােরর রাসায়িনক ফমু4'েলশন রাসায়িনক ভাeােরর 

১০%-এরও কম উপ�াপন কের (রাসায়িনেকর সংখ'ার িভিUেত %, আয়তেনর নয়) 
 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• এক. ইিতবাচক তািলকায় অ'াে`স থাকাটা )দখান (উদাহরণঃ jসাইন®  jফাইeার লাইেস�) 
● রাসায়িনক ভাeার )য.েত রাসায়িনক ফমু4'েলশন এবং সংি�o রাসায়িনক সরবরাহকারী 

তািলকাভI Q আেছ। এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক Jা� রাসায়িনেকর উৎস রাসায়িনেকর ভাeাের 
িচিiত হওয়া উিচত 

● [েয়র সহায়ক কাগজপE 
● ইিতবাচক তািলকা )থেক রাসায়িনক )যাগােড়র িবষয়.র সহায়তা Jদােন [য় চI িQর ভাষা 
● অভ']রীণ এবং বািহ'ক দািয়�/েলােক িচিiত করার জন' Jি[য়ার ডকI েমেwশন 

 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• উè4তন কত~ 4প�, রাসায়িনক ম'ােনজার, পারেচিজং ম'ােনজার 

 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

● Jক~ ত তািলকা এবং অভ'াস/েলােক পয4ােলাচনা করjন  
● )যেকােনা [য় এবং রিশদ/েলােক িনব4ািচত িকছI  রাসায়িনেকর (অ]ত 2 .) ইিতবাচক তািলকার 

)Jি�েত যাচাই করjন। 
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 রাসায়িনক ব3ব9াপনা - %র 3 

 
যিদ রাসায়িনেকর সম� ){ণীর জন' িবকে@র )�েE আপিন সি�িলতভােব কাজ কের থােকন আপনােক 
পুেরা পেয়n )দয়া হেব । 
 
)কবলমাE িকছI  ){ণীর রাসায়িনেকর জন' যিদ আপিন িবক@েক Jাধান' িদেয় থােকন তেব আপনােক 
আংিশক পেয়n )দয়া হেব। 
 
7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক িনব4াচন, )যাগাড়, এবং [েয়র অভ'াস 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
িবক@/েলার এক. তািলকা �তিরেক Jাধান' )দয়ার জন' একেE কাজ করjন। উে�গজনক পদাথ4 অথবা 
িনিষW পদােথ4র িবক@ )খ²াজার জন' )যসব কারখানা/েলা ®'া¥ এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর সােথ 
যIQ হেয় কাজ করেছ তােদর পুরT~ ত করাই এই JেKর উেcশ'। এক. পেণ'র ব'থ4 হওয়া বা সাম�স'িবধােন 
অসমথ4 হওয়ার মেতা অনুতাপজনক )কােনা পিরি�িতেক Jিতেরাধ করার জন' িবক@/েলার িবষেয় ভ'াল ু
)চইেনর অংশীদারেদর সি�িলতভােব  কাজ করা খIবই /রj�পূণ4। 
 

১৭। িবকV মূল.ায়েণর জন. রাসায়িনক !বেছ !নয়ার জন. িক আপনার কারখানা �.াT 

এবং/অথবা রাসায়িনক সরবরাহকারীর সােথ সমÊেয়র মাধ.েম কাজ কের? 
 
!য& 7েযাজ. !স& !বেছ িননঃ 

● িনম4াণ Jি[য়ায় ব'বyত সম� রাসায়িনক 
● টI িলং/যTপািত (লুি®ক'ানট এবং িGজ)-এ ব'বyত রাসায়িনক 
● কারখানার ি[য়াকলাপ এবং র�ণােব�েণ ব'বyত সম� রাসায়িনক 

আপেলাড করjনঃ ক) রাসায়িনেকর জন' িবক@/েলার Jাধান'-Jা� তািলকা; খ) 

এমআরএসএল/আরএসএল, উে�গজনক তািলকা/ Jাথী�  তািলকার আরইএিসএইচ এসিভএইচিস 

তািলকা (আেগ আপেলাড করা হেয় থাকেল দরকার )নই); গ) কারখানা, )[তা, এবং রাসায়িনক 

সরবরাহকারীেদর মেধ' িবক@ িবষেয় সহেযাগমূলক সভার আলাপ-আেলাচনা। 
 
এক. পণ' ব'থ4 হেত পাের বা স�িত র�া করেত অসমথ4 হেত পাের এরকম অনুতাপজনক )কােনা 
িবক@ Jিতেরাধ করার জন' িবক@/েলার িবষেয় ভ'াল ু)চইেনর অংশীদারেদর সি�িলতভােব কাজ 
করা উিচত। 
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অGািধকার )দয়ার জন', Jেয়াজনীয় )য িবে�ষণ/েলা করেত হেব )স/েলা হেলাঃ ক) দূষেণর িনণ4ায়ক এবং 
খ) জীবনব~ েUর মূল'ায়ণ - সামেন আসা JK/েলা। এখােন চািলকাশিQ. হেলা একেE Jাধান' )দয়ার Jিত 
একিনZতা। 
 
িবপhনক পদােথ4র রাসায়িনক ব'ব�াপনা এক. জ.ল এবং চািহদাযIQ Jি[য়া। উে�গজনক পদােথ4র 
জন' )বিশ সহেযািগতা আরও উUম অGািধকার, খিরcােরর স¢ , এবং িশ@ে�েE উ�িত ঘটােত স�ম 
কের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িবপhনক পদাথ4 সহ রাসায়িনেকর ব'বহােরর িবক@ গঠেনর জন' সহেযািগতা িবিভ� র�েপ হেত পাের। 
িনণ4ায়ক পWিত. সহেযািগতােক /রj� িদেয় িবপhনক পদােথ4র িবক@ )খ²াজার জন' )নত~ � )দয়ার )�েE 
কারখানার স�মতােক পিরমাপ কের। 
 
)রফাের�ঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৩ 

● সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর  Jিতি[য়া 
তথ'ভI Q করার জন' এই JK. ব'বহার করা যায়। Jােয়াির. )কিমক'ালস ম'ােনজেমw কী 
পারফম4'া� ইি¥েকটর উUরদাতােদর )থেক অGািধকারিভিUক রাসায়িনেকর তথ' চায়। ®'া¥/িল 
কারখানার উপাU একিEত করেত পাের .এসিসর JেKর উUর )দয়ার জন'। 

ধারণা. সুদৃঢ়ভােব শিQশালী হেয় উঠেত পাের যিদ কারখানা/েলা অ'ািvেকশন �তিরর মাধ'েম নতI ন পণ' 
�তির বা �িতকর রাসায়িনক/েলার িবক@ গঠেনর জন'  সরবরাহকারী, ®'া¥ এবং গেবষণা )কD/েলার 
সােথ সহেযািগতা কের, যােত আদেত সমাজ এবং িশে@র লাভ হেব ()যমন, vাজমা JযI িQ এবং শিQ 
সংর�ণকারী রাসায়িনক সহ িডডাj'আর িফিনশ অ'ািvেকশন ইত'ািদ।) 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ  
7ত.াশা হেলা এক& রাসায়িনেকর জন. িবকV>েলার এক& অqািধকার-7া� তািলকা ^তির করা। 
 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

● রাসায়িনেকর িবক@, উে�গজনক পদাথ4, এবং/অথবা িনিষW পদােথ4র তািলকার )�েE 
সহেযািগতার িবষেয় কারখানার এক. Jি[য়া আেছ। এ. �´ এবং নিথবW এবং এেত 
িন�িলিখত িবষয়/েলা অ]ভI 4Q আেছঃ 

o িনম4াণ Jি[য়ায় ব'বyত সম� রাসায়িনক 
o টI িলং/যTপািত (লুি®ক'ানট এবং িGজ)-এ ব'বyত রাসায়িনক 
o কারখানা পিরচালনা এবং র�ণােব�েণ ব'বyত সম� রাসায়িনক। 
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● কারখানার এক. অGািধকার-Jা� িবক@ তািলকা আেছ এক. রাসায়িনেকর জন' এক. �´, 
িবzান-িভিUক, সরল এবং যI িQযIQ ব'ব�ার মাধ'েম যা রাসায়িনক/েলােক এবং/অথবা মূল'ায়ন 
কের। 

আংিশক হঁ.া  
• রাসায়িনেকর িবক@, উে�গজনক পদাথ4, এবং/অথবা িনিষW পদােথ4র তািলকার )�েE সহেযািগতার 

িবষেয় কারখানার এক. Jি[য়া আেছ। এ. �´ এবং নিথবW িক¢ িনম4াণ, টI িলং এবং 
র�ণােব�ণ রাসায়িনক/েলােত ব'বyত সম� রাসায়িনক এর আওতাধীন নয়। 
 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• রাসায়িনক/েলার জন' অGািধকার-Jা� িবক@/েলার এক. তািলকা 
● এমআরএসএল/আরএসএল, উে�গজনক পদােথ4র তািলকা/ Jাথী�  তািলকা, আরইএিসএইচ 

এসিভএইচিস (REACH SVHC) তািলকা 
● কারখানা, খিরcার, এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর মেধ' সহেযািগতামূলক আেলাচনার িববরণ 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• আ�িলক/�বি½ক �ের রাসায়িনেকর Jেয়াজনীয়তা সHেক4  Gাহক এবং রাসায়িনক 

সরবরাহকারীেদর সােথ সহেযািগতা করার Jি[য়া. উè4তন কত~ 4প� ব'াখ'া করেত পােরন 
● রাসায়িনেকর অGািধকার-Jা� িবক@/েলােক হালনাগাদ করার )�েE কত~ 4প� এবং Jধান কমী� েদর 

অবিহত থাকার িবষয়. িনিXত করjন 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• রাসায়িনেকর অGািধকার-Jা� িবকে@র তািলকা পয4ােলাচনা করjন 
● এমআরএসএল/আরএসএল, উে�গজনক পদােথ4র তািলকা/ Jাথী�  তািলকা, আরইএিসএইচ 

এসিভএইচিস (REACH SVHC) তািলকা পয4ােলাচনা করjন 
● কারখানা, খিরcার, এবং রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর মেধ' িবক@ িবষেয় সহেযািগতামূলক 

আেলাচনার িববরণ পয4ােলাচনা করjন  

১৮। আপনার কারখানা িক এই িবকV 7ি8য়ার জন. মানুষ এবং পিরেবশ সং8া] ঝO ঁ িকর 

শতK াবলীর !7িMেত রাসায়িনক িবেÆষণ কিরেয়েছ (!যমন, অধ.বসায়ী, ^জব-সমিÊত, এবং 

দূিষত)? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) িবপhনক রাসায়িনক/েলার িবে�ষেণর িরেপাট4 , )যমন Kীনড 

)কিমÁ অথবা )[ড্ ল২ে[ড্ ল মূল'ায়ণ; খ) িবপেদর শত4 াবলীর পিরেJি�েত কারখানা. িনেজর 
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)ফিসিল.র )ভতের যিদ িবপhনক রাসায়িনেকর জন' এক. অভ']রীণ মূল'ায়ণ সH� করােনা হেয় থােক 
এবং পদে�পেক অGািধকার )দয়ার জন' আেরা িনরাপদ িবক@/েলার উেcেশ' রাসায়িনক ব'বহারেক 
উৎসািহত করার জন' আপিন এই তথ'াবলী ব'বহার কের থােকন, তাহেল উgের হঁ.া বলেবন। মূল'ায়েণ 
বাধ'তামূলকভােব অ]ভI 4Q করেত হেব ঝI ঁ িকপূণ4 এক. পদােথ4র সােথ জিড়ত ঝI ঁ িক এবং )স.র সং}েশ4 
আসার এক. মূল'ায়ণ। 
 
আপিন যিদ মূল'ায়ণ সH� কের থােকন িক¢ পরবতী�  পদে�পেক Jাধান' না িদেয় থােকন তাহেল উgের 
আংিশক হঁ.া বলেবন। 
 
অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর: পেণ'র /ণগত মান / িবVWতা 
  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
কারখানা. )য রাসায়িনক পণ'. ব'বহার করেছ তার সােথ সংি�o িবপেদর িভিUেত )স.েক িচিiত করা, 
এবং তারপের )সই zানটI কI েক এই িবপhনক রাসায়িনক.েক ¦াস করা, Jিত�াপন করা এবং অবেশেষ 
অপসারণ করার )�েE এক. িনব4ািচত িসWা] Gহেণ ব'বহার করার জন' এই JেK )রফার করা িবক@ 
Jি[য়া.ই হেলা কারখানার এক. Jি[য়া। �র ২-এর মেতা তািলকা-বিহভf 4 ত িবপদ/েলােক িচিiত করার 
জন' কািরগির zান Jেয়াজন। যিদ এ. করা হয়, তাহেল তা বত4মান বা Jকি@ত রাসায়িনক/েলােক 
Jিত�াপন করার উেcেশ' করা হেব। িবক@ মূল'ায়েণর Jসে� এই আচরেণর জন' কারখানা/েলােক পুরT~ ত 
করা উিচত। িচিiত িবপhনক সাবq'া�/েলােক িনিষW করা অথবা Jিত�াপন করার িসWা] এই 
সাবq'াে�র সং}েশ4 এেল স¸াব' সংি�o িবপেদর িহসাব যIQ কের )নয়া উিচত। সং}েশ4 আসােক 
অবেহলা করাটা পেণ'র ঝI ঁ িকর )�েE অত'] ভI ল িহেসেব পিরণত হেত পাের, যার ফল{jিত িহেসেব পেণ'র 
দৃ েকাণ �তিরেত ভI ল উেদ'াগ )নয়া হেব। দৃশ'পেটর মূল'ায়েণর মাধ'েম সং}েশ4 আসার িহেসবটা আমরা 
আেলাচনা করব, )যখােন দৃশ'পট/েলা সাবq'াে�র ব'বহােরর উপের িনভ4 রশীল।  
এই সহায়তা. সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িকর ){ণীিবভাগেক িনধ4ারণ কের ()যমন BLUESIGN® �র/েলা ১, ২, 
৩) )য/েলা চf ড়া] ব'বহােরর সােথ সHmকnত ()যমন বা»ােদর পণ', �েকর কাছাকািছ, �েকর সােথ 
সHক4 রিহতভােব বাইেরর �েরর কাছাকািছ, ইত'ািদ)। )কান ফমু4'েলশন. পেণ'র চf ড়া] ি[য়াকলােপর 
আবশ'কতােক এবং রাসায়িনেকর সং}েশ4 আসার ঝI ঁ িকর )�েE সেব4াUম সহায়তা Jদান করেব তা িনধ4ারণ 
করেত এ. একজন সরবরাহকারীেক সহায়তা Jদান কের। 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
খিরcােরর চাপ এবং Jিবধানগত বাধ'বাধকতা/েলার Jিতি[য়ায় রাসায়িনক িবপেদর মূল'ায়ণ খIচেরা 
িবে[তা, ®'াe, এবং উপকরেণর সরবরাহকারীেদর �ারা আেরা িনরাপদ িবকে@র মাধ'েম স¸াব' 
Jিত�াপনেক িচিiত করা এবং অGািধকার Jদােনর জন' ব'বyত হয়। 

িবক@/েলা মূল'ায়ণ কেরেছ এমন Jমাণ।. 
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িবপhনক রাসায়িনক হেলা )স/েলা )য/েলা অ]mনnিহতভােব িবপhনক চিরE Jদশ4ন কের থােক - অটল, 
�জব-�f পসH�, এবং �িতকর (িপিব.); অত'] অটল এবং অত'] �জব-�f পসH� ()ভির পাmসnেqw 
অ'া¥ )ভির বােয়া-অ'াকI 'মুেল.ভ, িভিপিভিব); ক'া�ার-উৎপাদনকারী, িমউেটশন সংঘটনকারী, এবং 
স]ান উৎপাদেনর )�েE �িতকর (কােস4েনােজিনক, িমউটােজিনক, টি`ক ফর িরেJাডাকশন, িসএমআর); 
এে¥াি[েনর )�েE বাধাদানকারী (এে¥াি[ন িডসরাúর, ইিড); অথবা সমতI ল উে�েগর কারণসH� 
রাসায়িনক - )কবলমাE )স/েলা নয় )য/েলােক অন'ান' অিধে�E/েলােত Jিবধােনর আওতায় আনা 
হেয়েছ অথবা িনয়িTত করা হেয়েছ। 
 
)রফাের�ঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ৩ 
 
িবপেদর এক. মূল'ায়ণ িহেসব করার লাভ/েলা িনেচ )দয়া হেলাঃ 

● এই ব'ব�া.েক এক. আেরািপত রাসায়িনক সাবq'া�েক মূল'ায়ণ করা এবং িবক@/েলার সােথ 
তI লনা করার জন' ব'বহার করা )যেত পাের। �াভািবকভােবই কম িবপhনক িবক@ 
রাসায়িনক/েলােক িচিiত করা, এবং জন�া�' এবং পিরেবেশর জন' অিধক �িতকর 
Jিত�াপক/েলােক Jিতেরাধ করাই হেলা ল�'। 

● এই ব'ব�া. তথ' JযI িQর টI ল/েলার )�েE অিভেযাজন�ম, যার ফেল এ. অেপ�াক~ ত কম 
সমেয়র মেধ' ব~ হৎ সংখ'ক রাসায়িনকেক Kীন করেত, এবং রাসায়িনক এবং উপকরণ/েলার 
ব'াপকতর )Jাফাইিলেঙর জন' িনেদ4 শনা Jদান করেত স�ম হয়। 

● এই ব'ব�া. ব|িবধ িশ@ে�E সHmকnত িবভােগর )�েE অিভেযাজন�ম এবং রাসায়িনক িবপেদর 
)�েE এক. িবzানিভিUক পWিত Jদান কের যােত কম িবপhনক িবক@/েলােক িচিiত করা 
যায়। 

)রফাের�ঃ সাসেটইিনিবিল. কনস.4য়ােমর )হাম অ'া¥ অ'াপােরল )ট`টাইল্ স টI লিকট-এর Jিতি[য়া 
তথ'ভI Q করার জন' এই JK. ব'বহার করা যায়। Jােয়াির. )কিমক'ালস ম'ােনজেমw কী পারফম4'া� 
ইি¥েকটর উUরদাতােদর )থেক অGািধকারিভিUক রাসায়িনেকর তথ' চায়। ®'া¥/িল কারখানার উপাU 
একিEত করেত পাের .এসিসর JেKর উUর )দয়ার জন'। 
 
শPেকাষঃ 
িবপhনক রাসায়িনক/েলাঃ িবপhনক রাসায়িনক হেলা )স/েলা )য/েলা অ]mনnিহত র�েপ িবপhনক 
�বিশo' Jদশ4ন কের - অটল, �জব-�f পসH�, এবং �িতকর (িপিব.); অত'] অটল এবং অত'] �জব-
�f পসH� ()ভির পাmসnেqw অ'া¥ )ভির বােয়া-অ'াকI 'মুেল.ভ, িভিপিভিব); ক'া�ার-উৎপাদনকারী, 
িমউেটশন সংঘটনকারী, এবং স]ান উৎপাদেনর )�েE �িতকর (কােস4েনােজিনক, িমউটােজিনক, টি`ক 
ফর িরেJাডাকশন, িসএমআর); এে¥াি[েনর )�েE বাধাদানকারী (এে¥াি[ন িডসরাúর, ইিড); অথবা 
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সমতI ল উে�েগর কারণসH� রাসায়িনক - )কবলমাE )স/েলা নয় )য/েলােক অন'ান' অিধে�E/েলােত 
Jিবধােনর আওতায় আনা হেয়েছ অথবা িনয়িTত করা হেয়েছ। 
রাসায়িনক িবপেদর মূল'ায়ণ Vরj করার জন' দয়া কের এই িনেদ4 িশকা. ডাউনেলাড করjন: 
https://outdoorindustry.org/wp-content/uploads/2015/05/Haz_Assessment-2.pdf 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
িনেদK িশকাঃ িবপেদর শতK াবলীর !7িMেত িবকV>েলােক আপিন মূল.ায়ণ কেরেছন !স&র সপেM 
7মাণ !দয়াটা 7ত.াশা। 

)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 

হঁ.া 
● িবপhনক রাসায়িনেকর এক. মূল'ায়ণ কারখানােত করা হেয়েছ এবং কারখানা. আেরা িনরাপদ 

িবকে@র জন' }oভােব বা�বায়ন করার লে�' এক. কায4পিরক@নােক অGািধকার )দয়া এবং 
�তির করার জন' এই তথ'েক ব'বহার করেছ। মূল'ায়েণ বাধ'তামূলকভােব অ]ভI 4Q করেত হেব 
িবপhনক এক. পদােথ4র সােথ জিড়ত ঝI ঁ িক এবং )স.র সং}েশ4 আসার এক. মূল'ায়ণ। 

আংিশক হঁ.া  
● আমােদর কারখানায় িবপhনক রাসায়িনক মূল'ায়ণ সংঘ.ত হেয়েছ িক¢ পরবতী�  পদে�পেক 

অGািধকার )দয়ার জন' )কােনা পদে�প Gহণ করা হয়িন। 
 
 !ফিসিল& টO িলং এবং/অথবা কাযKসJাদনার !MেWই !কবলমাW রাসায়িনক ব'বহার কের )য 
)ফিসিল./িল: 
হঁ.া 

● কারখানার )ভতের িবপhনক রাসায়িনেকর জন' এক. অভ']রীণ মূল'ায়ণ সH� করােনা হেয়েছ 
এবং পদে�পেক Jাধান' )দয়ার জন' আেরা িনরাপদ িবক@/েলার উেcেশ' রাসায়িনক ব'বহারেক 
উৎসািহত করার জন' কারখানা. এই তথ'াবলী ব'বহার করেছ। মূল'ায়েণ বাধ'তামূলকভােব 
অ]ভI 4Q করেত হেব িবপhনক এক. পদােথ4র সােথ জিড়ত ঝI ঁ িক এবং )স.র সং}েশ4 আসার 
এক. মূল'ায়ণ। 

আংিশক হঁ.া  
● আমােদর কারখানায় িবপhনক রাসায়িনক মূল'ায়ণ সংঘ.ত হেয়েছ িক¢ পরবতী�  পদে�পেক 

অGািধকার )দয়ার জন' )কােনা পদে�প Gহণ করা হয়িন। 
 
আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

● িবপhনক রাসায়িনক মূল'ায়েণর িরেপাট4  
● িবপদ িনধ4ারেণর )Jি�েত িবক@/েলােক কারখানা. মূল'ায়ণ কেরেছ তার Jমাণ। 
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িজsাসা করার জন. 7tঃ 

● আেরা িনরাপদ িবকে@র িদেক রাসায়িনক ব'বহারেক উৎসািহত করা এবং পদে�পেক অGািধকার 
)দয়ার জন' এই তথ'েক কীভােব ব'বহার করেত হেব )স. িক Jধান কম4চারীরা )বােঝন? 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

● িবপhনক রাসায়িনেকর িরেপাট4  পয4ােলাচনা করjন। 
● িবপদ িনধ4ারেণর )Jি�েত িবক@/েলােক কারখানা. মূল'ায়ণ কেরেছ তার Jমাণ/েলােক 

পয4ােলাচনা করjন 

  

১৯। এই িবকV 7ি8য়ােত আপনার কারখানা িক জীবনব�gীয় 7ভােবর িবেÆষণ কিরেয় থােক? 
 
J�ািবত আপেলাড (যিদ Jেযাজ' হয়): ক) BLUESIGN® BlueXpert  মূল'ায়ণ; খ) লাইফসাইক্ ল 

অ'াােসসেমw qািডজ; গ) পািন, শিQ, বজ4 ' ইত'ািদর জন' নিথবW )ম�`; ঘ) ত~ তীয় প�ীয় 

মূল'ায়ণ; ঙ) এমএফিসএ ()মেটিরয়াল )ªা কq অ'াকাউ�ং) 

  

আপনার কারখানার উিচত রাসায়িনেকর ব'বহার, িনম4াণ Jি[য়া, এবং যTপািতেক উ�ততর করা যােত 
উৎপাদেনর ধােপর সােথ সHmকnত শিQ এবং পািনর ব'বহার ¦াস করা যায়। এক. উদাহরণ হেত পাের 
এক. র�ন Jি[য়া চলাকালীন পািনর ব'বহার ¦াস করার জন' এক. পৃথক র�ক পদাথ4  ব'বহার করা। 

অন'ান' শিQর ব'বহার বা উৎপাদেন ()যমন পািন, শিQ এবং বজ4 ') এই JK. অিভিনেবশ কের, যা JK 
18-)ত )রফার করা িবপhনক িবষয়ব�র িভিUেত সংঘ.ত রাসায়িনক মূল'ায়েণর িবপরীত। 
 
আপনার কারখানােত রাসায়িনক Jিত�াপেনর )�েE আপিন যিদ পিরেবশগত Jভাব/েলােক ()যমন, 
পািনর ব'বহারিবিধ, শিQর ব'বহারিবিধ, বজ4 ', বজ4 'পািন, এবং িনKমেণর উপর Jভাব) মূল'ায়ণ কের 
থােকন তাহেল  উgের হঁ.া বলেবন। 
 
7েয়াগমলূক মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক এবং Jি[য়া উäাবন 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JK. )কবলমাE রাসায়িনক ব'ব�াপনার অেনক ঊেè4 এবং অি��র�ার )�েE ব'াপকতর এক. ব'ব�া 
)য. কারখানার )ভতের এবং বাইেরও এক. পেণ'র জীবনব~ েUর Jিত মেনািনেবশ কের )যমন পািনর 
ব'বহার, শিQর ব'বহার, বজ4 ', বজ4 'পািন, িনKমণ, ইত'ািদ। 
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পণ' এবং রাসায়িনক জীবনব~ েUর পয4ােলাচনার উেcশ' হেলা পণ' এবং রাসায়িনেকর পিরেবশগত 
ফI টিJwেক সহায়তা Jদান। লাইফসাইক্ ল )ম�` JিতZা করার জন' )¼মওয়াক4  রেয়েছ )য. গঠনগত এবং 
পিরমাপগত সহায়তা Jদান করেত পাের। িনম4াণ Jি[য়ার কায4দ�তা অিধক পিরমােণ একইসােথ 
রাসায়িনেকর ব'বহার সহ িনম4াণ Jি[য়া এবং যTপািতেক ভােলা কের )তালার উপর িনভ4 রশীল। 
রাসায়িনেকর ব'বহােরর পিরমাণ ¦াস করার মাধ'েম, Jি[য়ার সােথ সHmকnত শিQ এবং পািনর ব'বহার 
¦াস করার মাধ'েম এবং তার ফল�র�প ব'ব�া.র জীবনব~ Uীয় Jভাব ¦াস করার মাধ'েম এই িতন. 
উপাদােনর ব~ িW /রj�পূণ4 স�য় করেত পাের। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 

• http://www.lcacenter.org/ 
 

আরও তেথ.র জন. !কাথায় !যেত হেবঃ  

● http://wbcsdservers.org/wbcsdpublications/cd_files/datas/business-solutions/reaching-
full-potential/pdf/Chemical%20Sector%20Life%20Cycle%20Metrics%20Guidance.pdf 

● http://www.ecoinvent.org/ 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

BLUESIGN® BlueXpert ব'বহার কের মূল'ায়ণ করা: 
https://www.bluesign.com/sites/bluexpert/about 
● িপএলিসএ/এলিসএ গেবষণা। 
● পািন, শিQ, বজ4 ', ইত'ািদর জন' নিথবW )ম�`। 
● ৩য় প�ীয় মূল'ায়ণ 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• BLUESIGN® BlueXpert  মূল'ায়ন 
● িপএলিসএ/এলিসএ গেবষণা 
● পািন, শিQ, বজ4 ', ইত'ািদর জন' নিথবW )ম�`। 
● এমএফিসএ ()মেটিরয়াল )ªা কq অ'াকাউ�ং) 
● ৩য় প�ীয় মূল'ায়ণ 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• ঊè4তন পিরচালকবগ4, এনভায়ারনেমwাল �উয়াড4 , 

 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 341 

• )কৗশল/েলার বা�বায়েনর জন' কারখানা.েক পয4ােলাচনা করjন। 
  

২০। আপনার িনম4াণ Jি[য়ার সােথ সHmকnত রাসায়িনক/েলােক িক পেণ'র লট ন�র )থেক 

রাসায়িনেকর লট ন�র পয4] )¡স করা যায়? 
 
সুপািরশ করা আপেলাডঃ ক) পেণ'র ব'াচ কাড4  যােত অ]ভI 4Q থাকেব ব'াচ ন�র, তািরখ এবং 
উৎপাদেনর পিরমাণ; খ) )রিসিপ কাড4 , ফমু4'েলশন শীট, Jি[য়ারিনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), যােত 

সম� অনুসরণেযাগ' তথ' থাকেব )যমন রাসায়িনেকর নাম, লট ন�র, এবং পিরমাণ; গ) রাসায়িনক 

িম{ণ/ )ি¥ং Jি[য়ার লগ, ল'াব )রকড4  ()যমন, কালার ল'াব, ওয়ািশং ল'াব, ইত'ািদ), যােত Jাসি�ক 

তথ' অ]ভI 4Q থাকেব )যমন িম{েণ ব'বyত রাসায়িনেকর নাম এবং পিরমাণ; ঘ) রাসায়িনক স�েয়র 

লগ যােত অ]ভI 4Q থাকেব অ�ায়ী/কম4রত স�য়�ল এবং অিবি´� )রকড4  সহ মূল /দামঘর )যমন, 

রাসায়িনেকর লট ন�র, পিরমাণ, এবং তািরখ সহ স�য়�েল )ঢাকার/)বরেনার লগ (ব'বহােরর জন' 
সি�ত এবং )Jিরত)। 

 

যিদ Jি[য়াসমূেহ অথবা িম{েণ ব'বyত সম� রাসায়িনকেক অ�ায়ী/ চাল ুসংর�ণাগার এবং মূল /দামঘর 
পয4] অনুসরণ করা যায় )যখােন সাম�স'পূণ4 )রকড4  পাওয়া যােব এবং লট ন�র অনুযায়ী )স/েলােক 
র�ণােব�ণ করা হয়, তাহেলই )কবলমাE উgের হঁ.া বলেবন । 
 
যিদ আপিন সম� নয়, িকছI  রাসায়িনকেক লট ন�র অবিধ অনুসরণ করেত পােরন তাহেল উgের আংিশক 
হঁ.াবলেবন। 
 
7েয়াগমূলক মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক এবং Jি[য়া উäাবন 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
অনুসরণেযাগ'তার উেcশ' হেলা উৎপাদেনর অ]গ4ত রাসায়িনক উপাদান/েলােক "িপছন িদেক" ()যেকােনা 
এক. চf ড়া] পণ' )বেছ িনন, )সই িনmদno চf ড়া] পণ'.েক J�ত করার জন' ব'বyত রাসায়িনক 
উপাদান/েলার িচi খI ঁেজ পাওয়া যায় িকনা )দখIন), এবং "সামেনর িদেক" অনুসরণ করা যায় িকনা )দখIন 
()যেকােনা এক. রাসায়িনক )বেছ িনন, )সই সম� িনmদno চf ড়া] পণ'/েলা )য/েলােক J�ত করার জন' )সই 
রাসায়িনক.েক ব'বহার করা হেয়িছল )স/েলােক িচিiত করা যায় িকনা)। 

এ. করেত পারার স�মতা, )কােনা িনmদno রাসায়িনেকর )�েE )কােনা /ণগত মান অথবা স�িতর�ার 
সমস'া �তির হেল মূল কারণ অনুস±ােন সাহায' করেব। 



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 342 

যিদ )কােনা পণ'েক বাজার )থেক িফিরেয় )নয়ার দরকার পেড়, )স.েত অ]ভI 4Q িনmদno রাসায়িনক 
পণ'/িলেকও িফিরেয় )নয়া স¸ব হেত পাের। 

�র 3-এ, চf ড়া] পেণ'র Jিত. ব'াচ ন�েরর Jিত. িনম4াণ Jি[য়ােত কারখানা.র রাসায়িনকসমূেহর 
অনুসরণেযাগ'তা থাকা উিচত, রাসায়িনক.র লট ন�র পয4]। অন' ভােব বলেত )গেল, কারখানা.র 
অপিরবmতnত তথ'সূE র�ণােব�ণ করা উিচত )যমন )দয়া হেলাঃ (১) পেণ'র ব'াচ ন�র (২) )য উৎপাদন 
Jি[য়ার মেধ' িদেয় )সই িনmদno পণ'.েক )যেত হেয়েছ (৩) রাসায়িনেকর ব'বহার-সH� Jিত. Jি[য়ার 
)রিসিপ শীট, (৪) রাসায়িনক )মশােনার ল'ােব এই )রিসিপ/েলােত ব'বyত রাসায়িনেকর সােথ সংি�o 
)রকড4 , )যমন নাম এবং পিরমাণ (৫) সংর�াণাগাের এই িনmদno রাসায়িনক/েলার অপিরবmতnত )রকড4  
(অ�ায়ী এবং /দােম/একসােথ অেনকটা সংর�ণ) )যমন )qােরজ লগ, জমা পড়া/বার করার )রকড4  (৬) 
সংি�o রাসায়িনক লট ন�র (৭) কারখানা-)জাড়া রাসায়িনক ভাeাের অপিরবmতnত তথ'াবলী। এ/েলা 
Jদশ4ন করেব )য আপনার কারখানােত পিরচালনায় কীভােব এবং )কাথায় রাসায়িনক ব'বহার করা হয়, 
)কাথায় সংর�ণ করা হয়, এবং সম� তথ' ি�িতশীলভােব কারখানা-জুেড় ডকI েমw করা হয় এবং পয4েব�ণ 
করা হয় )স সHেক4  আপিন অবিহত। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
অনুসরণেযাগ'তার এই �র অজ4 ন করা )কবলমাE তখনই স¸ব যখন আমরা আমােদর রাসায়িনক 
সরবরাহকারীর কাছ )থেক তার Jেত'ক সরবরােহর সােথ রাসায়িনক/েলার লট ন�র )চেয় িনই এবং এই 
রাসায়িনক/েলােক হােত পাওয়ার পের )স/েলার পারেচজ অড4 ােরর সােথ কারখানােক )স/েলােক িমিলেয় 
)দখেত বিল। এইসব তথ'/েলােক অথবা পেণ'র নাম, লট ন�র, রিশেদর তািরখ এবং কেব )রিসিপেত 
ব'বহােরর জন' পণ'.েক )খালা হেলা এবং ব'বহােরর তািরখ িদেয় তােদর ভাeাের কারখানার )রকড4  রাখা 
উিচত যােত ব'বহার হেত থাকা রাসায়িনক পণ'.র সHূণ4 অনুসরণেযাগ'তােক সুিনিXত করা যায়। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসকল )ফিসিল. উৎপাদন 7ি8য়াসমূেহ রাসায়িনক ব.বহার কের: 
হঁ.া 
িনেচর সম~ আবশ'কতা/েলােক পরূণ করা হেয়েছ: 

● সম� পেণ'র জন' ব'াচ ন�র এবং অন'ান' Jাসি�ক তথ' সহ ব'াচ কাড4  পাওয়া যােব )যমন তািরখ 
এবং উৎপাদেনর পিরমাণ 

● রাসায়িনেকর ব'বহার কের এমন )য সম� Jি[য়ার মেধ' িদেয় পণ'. )গেছ )স/েলােক িচিiত করা 
হেয়েছ  এবং Jিত. Jি[য়ার )�েE সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4 /েলা পাওয়া যােব এবং 
র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। Jি[য়ার িনেদ4 শনা এবং )চকপেয়w/েলােক JিতZা করা এবং ডকI েমw 
করা হেয়েছ। 

● )রিসিপেত তািলকাভI Q সম� রাসায়িনক/েলােক রাসায়িনক িম{ণ/)মলােনা অথবা ল'াব ()যখােন 
Jেযাজ') অবিধ )¡স করা যায়, যার অ]ভI 4Q হেলা Jাসি�ক তথ'াবলী )যমন, রাসায়িনেকর নাম 
এবং িম{েণ ব'বyত পিরমাণ 
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● Jি[য়া/েলােত অথবা িম{েণ ব'বyত সম� রাসায়িনক/েলােক অ�ায়ী/চাল ুভাeার এবং Jধান 
/দাম পয4] অনুসরণ করা যায় )যখােন ি�িতশীল )রকড4  পাওয়া যায় এবং র�ণােব�ণও করা হয়, 
)যমন, রাসায়িনেকর লট ন�র, পিরমাণ, এবং তািরখ (জমা করা এবং ব'বহােরর জন' বার করার) 
সহ জমা )দয়া এবং বার করার লগ্ । 

● কারখানায় িনmমnত )যেকােনা পেণ' ব'বহার করা রাসায়িনেকর লট ন�র এবং পেণ'র ব'াচ ন�েরর 
মেধ' )যাগসূE JিতÑত হেয় যায় 

আংিশক হঁ.া  
• সম� পেণ'র জন' ব'াচ ন�র এবং অন'ান' Jাসি�ক তথ' সহ ব'াচ কাড4  পাওয়া যােব )যমন তািরখ 

এবং উৎপাদেনর পিরমাণ 
● রাসায়িনেকর ব'বহার কের এমন )য সম� Jি[য়ার মেধ' িদেয় পণ'. )গেছ )স/েলােক িচিiত করা 

হেয়েছ  এবং Jিত. Jি[য়ার )�েE সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4 /েলা পাওয়া যােব এবং 
র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। Jি[য়ার িনেদ4 শনা এবং )চকপেয়w/েলােক JিতZা করা এবং ডকI েমw 
করা হেয়েছ। 

● )রিসিপেত তািলকাভI Q সম� রাসায়িনক/েলােক রাসায়িনক িম{ণ/)মলােনা অথবা ল'াব ()যখােন 
Jেযাজ') অবিধ )¡স করা যায়, যার অ]ভI 4Q হেলা Jাসি�ক তথ'াবলী )যমন, রাসায়িনেকর নাম 
এবং িম{েণ ব'বyত পিরমাণ 

● Jি[য়ােত বা িম{েণ ব'বyত িকছI  (সব নয়) রাসায়িনকেক অ�ায়ী/চাল ুসংর�ণাগার এবং মূল 
/দাম পয4] অনুসরণ করা যায় )যখােন )রকড4  পাওয়া যায় ও )স/েলােক র�ণােব�ণ করা হয়, 
)যমন, রাসায়িনেকর লট ন�র, পিরমাণ, এবং তািরখ (জমা করা এবং ব'বহােরর জন' বার করার) 
সহ জমা )দয়া এবং বার করার লগ্ । 

● কারখানােত িনmমnত িকছI  (সব/েলা নয়) পেণ'র )�েE ব'বহার করা রাসায়িনেকর লট ন�র এবং 
পেণ'র ব'াচ ন�েরর মেধ' )যাগসূE JিতÑত হেয় যায় 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• পেণ'র ব'াচ কাড4  যার অ]ভI 4Q হেলা ব'াচ ন�র, তািরখ এবং উৎপাদেনর পিরমাণ 
● )রিসিপ কাড4 , ফমু4'েলশন শীট, Jি[য়ার িনেদ4 শনা ()যখােন Jেযাজ'), যােত খI ঁেজ পাওয়ার মেতা 

সম� তথ' থাকেব, )যমন, রাসায়িনেকর নাম, লট ন�র, এবং পিরমাণ 
● রাসায়িনক িম{ণ/)মলােনার Jি[য়ার লগ, ল'াব )রকড4  ()যমন, কালার ল'াব, ওয়ািশং ল'াব, 

ইত'ািদ), যার অ]ভI 4Q হেলা Jাসি�ক তথ'াবলী )যমন িম{েণ ব'বyত রাসায়িনেকর নাম এবং 
পিরমাণ 

● রাসায়িনক সংর�েণর লগ, যার অ]ভI 4Q হেলা অ�ায়ী/চাল ুসংর�ণাগার এবং মূল /দাম )যখােন 
ি�িতশীল )রকড4  পাওয়া যায়, )যমন, রাসায়িনেকর লট ন�র, পিরমাণ, এবং তািরখ (জমা করা এবং 
ব'বহােরর জন' বার করার) সহ জমা )দয়া এবং বার করার লগ্ । 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
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• ম'ােনজাররা/কম4চারীরা Jিত. পেণ'র ব'াচ )থেক Jিত. রাসায়িনেকর লট অবিধ এক. ডকI েমw 
করা অনুসরণেযাগ' এবং ¡'াক করার মেতা ব'ব�া Jদশ4ন করেত পােরন। 

● কম4চারীরা িবষয়ব� সHেক4  )বােঝন এবং পেণ'র ব'াচ )রকড4 , Jি[য়ার িনেদ4 শাবলী, )রিসিপ, 
ব'বহােরর )রকড4 , সংর�েণর )রকড4 , িবেশষ কের )সইসব Jি[য়া/েলার জন' )য/েলােত 
রাসায়িনেকর ব'বহার অ]ভI 4Q রেয়েছ )যমন ডাই করা, ওয়ািশং, িJ�ং, অথবা )যখােন Jেযাজ' 
িফিনিশং 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• )রকড4  পয4ােলাচনা (উপের বাধ'বাধকতা/েলা )দেখ িনন) 
● বত4মােন কারখানার িনম4াণ Jি[য়ার মেধ' থাকা ১-২. পেণ'র র 'াeম )চক করjন, এবং পণ'/েলা 

)য Jি[য়ার মেধ' িদেয় )গেছ )সইসব Jিত. Jি[য়ার সংি�o )রিসিপ এবং ব'াচ কাড4  অনুসরণ 
কের Vরj অবিধ যান 

● Jিত. Jি[য়ােত িচিiত )রিসিপ/ব'াচ কােড4 র ৩-৪. রাসায়িনেকর র 'াeম )চক করjন যােত চf ড়া] 
পণ'. )থেক Vরj কের িম{ণ এলাকা এবং সংর�েণর জন' /দাম পয4] নিথপE অনুসরণ করা 
যায়। পেণ'র ব'াচ ন�র এবং রাসায়িনেকর লট ন�েরর মেধ' )যাগসূE �াপন করা যায় িকনা এবং 
ডকI েমেwশন পাওয়া যায় িকনা ও তা র�ণােব�ণ করা হেয়েছ িকনা )দখIন।  

২১। আপনার কারখানার িক এরকম !কােনা নিথব6 !কায়ািল& অ.ািশওেরu (িকউএ) কমKসূচী 
রেয়েছ !য&েত রাসায়িনেকর কমKকO শলতার িবষয়& অ]ভOK N? 
 
(×কাঃ সম� িকছI  আপেলাড করার Jেয়াজন )নই, িক] যাচাই চলাকালীন পুনmবnেবচনার জন' হােতর 

কােছ থাকা দরকার) J�ািবত আপেলােডর অ]ভI 4Q হেত পাের িনেচর কেয়ক. অভ'াস/েলােক Jদশ4ন 

করার জন'ঃ ক) )যাগ' সরবরাহকারীেদর কাছ )থেক রাসায়িনক )কনার জন' এসওিপ (যিদ আেগ 

আপেলাড কের থােকন, তাহেল লাগেব না); খ) সংি�o )রকড4  সহ /ণগত দ�র )যমন খেcরেদর 

পরী�ার িরেপাট4 , গেবষণাগাের লট ধের রাসায়িনেকর িবে�ষণমূলক পরী�ার ফলাফল; গ) রাসায়িনক 

সরবরাহকারীর িবে�ষণমূলক পরী�ার ফলাফল; ঘ) ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ /ণগত মােনর িরেপাট4 ; 
ঙ) িবগত মরসুেম সHাদন করা িবে�ষেণর ইন-হাউস )রকড4 ; চ) বিহরাগত )জডিডএইচিস 

এমআরএসএল গৃহীত ল'াব )থেক পরী�ার ফলাফেলর )রকড4  যা িবগত মরসুেম িবে�ষণ করা হেয়িছল 

এবং খI ঁ.েয় )দখা )য )স/েলা এমআরএসএল আবশ'কতার সােথ সাম�স'পূণ4; ছ) িবে�ষেণর 

ফলাফল )য/েলােক তােদর সংি�o অভ']রীণ অড4 ার এবং সমা� হওয়া পেণ'র ব'াচ পয4] অনুসরণ 

করা যায় 
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যিদ অ]ত বাmষnক িভিUেত এক. অগ4'ােনােলûক এবং রাসায়িনক িবে�ষেণর মাধ'েম এক. পিরিচত 
মানদেeর সােথ )যমন এমআরএসএল অথবা আরএসএল-এর )Jি�েত )যেকােনা ভােব )বেছ )নয়া এক. 
রাসায়িনেকর স�িতপূণ4 থাকার িবষয়. যাচাই করার )কােনা সি[য় Jি[য়া আপনার থােক )কবলমাE 
তাহেলই উgের হঁ.া বলেবন। এই িকউএ কম4সূচীর অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ ১) ব'বyত Jিত. রাসায়িনক 
ফমু4'েলশেনর /ণগত মান এবং কম4কI শলতার কায4�মতার মূল'ায়ন, ২) Jিত. রাসায়িনক 
ফমু4'েলশেনর )রিসিপ কীভােব ব'বহার করেত হেব এবং কেঠারভােব তা অনুসরণ করা হে´ িকনা )স. 
িনিXত করা, ৩) Jি[য়ার িনয়Tণ কেঠারভােব অনুসরণ করা হেয়েছ, এবং ৪) সহায়ক )রকড4  সহ 
উৎপাদেনর /ণগত মােনর অিবি´� মূল'ায়ণ। 
 
)[তার )কােনা পরী�ার ফলাফলসমূহ )য/েলােক ওয়ক4  অড4 ার পয4] অনুসরণ করা যােব এবং রাসায়িনক 
সরবরাহকারীর স�িতর�ার িবষয়. যাচাই করেত স�ম )রিসিপ/েলা যিদ আপনার )ফিসিল. ব'বহার 
কের থােক, তাহেল উgের আংিশক হঁ.া বলেবন। 
 
অপােরশনাল কী পারফমK.াu ইিTেকটর: পেণ'র /ণগত মান / িবVWতা 
  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
[য় করা রাসায়িনক. তার কািরগির উপােUর কাগজ অনুযায়ী কাজ করেছ িকনা )স িবষেয় অিভিনেবশ 
থাকেত হেব। স�িতপূণ4 রাসায়িনক/েলােক Jক~ ত অেথ4ই যাচাই করার জন' িনজ� এক. Jি[য়া ()যমন, 
িKিনং, গেবষণাগােরর পরী�া) JিতZা করেত )চেয় রাসায়িনক [য় করা কারখানা/েলার জন' এ. এক. 
খIবই পিরিচত অভ'াস। 
 
কারখানােত /ণগত মােনর জন' এক. ব'ব�াপনা কায4[ম থাকা Jত'ািশত )য. রাসায়িনক/েলার 
এমআরএসএল এবং আরএসএল-এর বাধ'বাধকতা/েলােক অজ4 ন করার জন' মানদেeর )Jি�েত 
তােদরেক মূল'ায়ণ করা এবং )স/েলােক পূরণ করােক িনিXত কের। 
 
এই JK. /রj�পূণ4 )কন? রাসায়িনক সরবরােহর )চইন. এক. ব|-�রীয়, মূল'-সH� Jি[য়া, যার 
অ]ভI 4Q হেলন ব'বসায়ীরা, িবতরণকারীরা, ইত'ািদ। রাসায়িনেকর আপÁম ি[েয়শন এবং িবতরণ যােত 
এমন রাসায়িনক সরবরাহ কের )য. আরএসএল এবং/অথবা আপনার িনেজর (অথবা আপনার 
খিরcােরর) দািয়�বান রসায়ন সHmকnত চািহদার ইনপুটেক পূরণ করেত পাের, )স.েক িনিXত করার জন' 
অড4 ার )দয়া এক. রাসায়িনেকর সােথ হােত পাওয়া এক. রাসায়িনেকর /ণগত মােনর পাথ4ক'.েক বIঝেত 
পারা /রj�পূণ4। সংগৃহীত Jক~ ত উপাU/েলােক ভিবষ'ত [েয়র )�েE )কােনা রাসায়িনক সরবরাহকারীেক 
যIQ করা অথবা অপসারণ করার Jি[য়ােত ব'বহার করা উিচত। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)রফাের�ঃ )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ১ 
এবং অধ'ায় ৩ 
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

• অ]ত বাmষnক িভিUেত এক. অগ4'ােনােলûক এবং রাসায়িনক িবে�ষেণর মাধ'েম এক. পিরিচত 
মানদেeর সােথ )যমন এমআরএসএল অথবা আরএসএল-এর )Jি�েত )যেকােনা  ভােব )বেছ 
)নয়া এক. রাসায়িনেকর স�িতপূণ4 থাকার িবষয়. যাচাই করার )কােনা সি[য় Jি[য়া 
কারখানা.েত রেয়েছ। 

● এই িকউএ কম4সূচীর অ]ভI 4Q থাকা উিচতঃ ১) ব'বyত Jিত. রাসায়িনক ফমু4'েলশেনর /ণগত 
মান এবং কম4কI শলতার কায4�মতার মূল'ায়ন, ২) Jিত. রাসায়িনক ফমু4'েলশেনর )রিসিপ কীভােব 
ব'বহার করেত হেব এবং কেঠারভােব তা অনুসরণ করা হে´ িকনা )স. িনিXত করা, ৩) Jি[য়ার 
িনয়Tণ কেঠারভােব অনুসরণ করা হেয়েছ, এবং ৪) সহায়ক )রকড4  সহ উৎপাদেনর /ণগত মােনর 
অিবি´� মূল'ায়ণ। 

আংিশক হঁ.া  
• ওয়ক4  অড4 ার পয4] )¡স করা যােব )[তােদর পরী�ার এরকম )কােনা ফলাফল এবং রাসায়িনক 

সরবরাহকারীর স�িতর�ার িবষয়. আপনার কারখানা ব'বহার কের। 
● রাসায়িনক সরবরাহকারীর িবে�ষেণর পরী�ার ফলাফল। 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
• /ণগত মােনর দ�র সংি�o )রকড4  সহ )যমন Jিত. রাসায়িনেকর Jিত. লট অনুযায়ী 

খিরcারেদর পরী�ার ফলাফল, িবে�ষণাüক গেবষণাগােরর পরী�ার ফলাফল। 
● রাসায়িনক সরবরাহকারীর িবে�ষেণর পরী�ার ফলাফল। 
● মানসH� সরবরাহকারীেদর )থেক রাসায়িনক )কনার জন' এসওিপ 
● ঊè4তন কত~ 4পে�র কােছ /ণগত মােনর িরেপাট4  
● গত মরসুেম সংঘ.ত িবে�ষেণর অভ']রীণ )রকড4  
● গত মরসুেম বিহরাগত গেবষণাগার )থেক করােনা িবে�ষেণর ফলাফেলর )রকড4  পরী�া করjন এবং 

)দখIন )য )স/েলা এমআরএসএল-এর শত4/েলা পূরণ করেছ িকনা। 
● িবে�ষেণর ফলাফল তােদর সংি�o অভ']রীণ অড4 ার এবং চf ড়া] পেণ'র ব'াচ অবিধ )¡স করা যায় 

িকনা 
● কারখানা. িক তােদর অভ']রীণ ফলাফল বিহরাগত গেবষণাগােরর কােছ িনভI 4 লতা পরী�া কের 

)দখার জন' পা"েয় থােক? 
● সম� )রকড4  এক বছর রাখা হয় 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
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• িকউএ ম'ােনজার, ল'াব ম'ােনজার িক প'ারািমটার সHেক4  জােনন, এবং )কান. অভ']রীণভােব 
করেত হেব এবং )কান. বাইের কাউেক িদেয় করােত হেব )স সHেক4  িক তারা অবিহত আেছন? 

● )কান গেবষণাগার )কান পরী�া. করেত পারেব )স সHেক4  িক কারখানা. অবিহত? 
● পরী�া/েলা করার জন' গেবষণাগার/েলার শংসাপE বা �ীক~ িত থাকেত হেব। 
● গেবষণাগার/েলার তােদর খিরcারেদর জানােত হেব যিদ )কােনা এক. পরী�া তারা অন' )কােনা 

গেবষণাগারেক িদেয় করােত চায়। 
● িনেজেদর খিরcারেদর জন' সংঘ.ত করা পরী�া/েলার জন' গেবষণাগার/েলােক িনয়িমতভােব 

)কািরেলশন qািডজ-এ অংশ িনেত হেব ("রাউ¥ রিবন" অথবা না-)দখা নমুনা) 
● গেবষণাগার/েলার যI িQস�ত িবে�ষণ-সHmকnত সময়সীমা িদেত হেব 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• উৎপাদন িনয়Tেণর জন' )য নূ'নতম প'ারািমটার িবেবচনা করেত হেব তা িন�িলিখতঃ 
● অভ']রীণভােব সংঘ.ত িবে�ষণঃ 

o িপএইচ (ব'িত[ম ট'ানারী/েলা )যখােন এই পরী�া. করা হয় না)। 
o রঙ না ওঠাঃ  

▪ ঘােম িভেজ 
▪ পািনেত 
▪ ঘষায় (Vকেনা এবং )ভজা)। 
▪ লালায় ()কবলমাE বা»ােদর )পাশােকর )�েE)। 

● িবে�ষণ বাইের )থেক করােত হেবঃ  
o অ'ািরলামাইন্ স 
o ফম4'ালিডহাইড 
o উপাদান 
o এিপও এবং িপএফিস/েলা 

● Jমাণ িহেসেব ছিব তI লুন যিদ কারখানােত এ/েলা থােক - তাপমান িনয়Tেণর জন' িপএইচ িমটার, 
িপএইচ িবে�ষেণর জন' এক. পয4া� )শকার, ঘষার িবপরীেত �ািয়� িবে�ষেণর জন' এক. যথাথ4 
[কিমটার, রেঙর �ািয়� িবে�ষেণর জন' এক. মেনাফাইবার )}িশস (যিদ Jেযাজ' হয়), 
ভারসাম', চI লা (যিদ Jেযাজ' হয়), রেঙর �ািয়� িবে�ষেণর ফলাফেলর জন' এক. )G )Tল (যিদ 
Jেযাজ' হয়), লাইট ব` – অব�ানমূলক িJ�ং িমল এবং লিó/েলার )�েE Jেযাজ' নয় )যখােন 
র�ন Jি[য়া িনব4াহ করা হয় না, আইন অনুযায়ী িপএইচ িবে�ষণ করা হেয় থােকঃ এক. )ডেমা 
)দখেত চাইেবন 

● অভ']রীণ ল'ােব এক. /ণগত মানসH� রাসায়িনক পরী�া করার জন' Jেয়াজনীয় যTপািত 
আেছ িকনা পরী�া করjন 

● রাসায়িনেকর এক. রিশেদর নমুনা/পরী�ার পয4ােলাচনা Jি[য়া 
● রাসায়িনক সরবরাহকারীর িবে�ষক পরী�ার ফলাফেলর িরেপােট4 র পয4ােলাচনা Jি[য়া 
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● /ণগত মােনর িভিUেত একজন রাসায়িনক সরবরাহকারীেক )যাগ করা/ অপসারণ করার 
পয4ােলাচনা Jি[য়া  

২২। আপনার cকাদার / উপcকাদার িক আরএসএল/এমআরএসএল-এ অ]ভOK N না থাকা 
রাসায়িনক>েলােক এক& ইিতবাচক তািলকা !থেক 7া� ইিতমেধ.ই   অনুেমািদত অথবা 
7াধান.7া� রাসায়িনক>েলােক সরবরাহ করার মাধ.েম   7িতGাপন কের?   
 
আপেলাড করার সুপািরশ: ক) Jি[য়া/িলর িববরণ; খ) ইিতবাচক তািলকা/িল )থেক রাসায়িনক 

সরবরাহ করার অনুশীলন.েক )দিখেয় িনিXত কের "কাদার এবং উপ"কাদারেদর সােথ সংেযাগ 

�াপন করা; গ) "কাদার / উপ"কাদারেদর )থেক িহগ্  যাচাইকরেণর Jিতেবদন )নয়া )য.েত )দখােনা 
আেছ )য তারা শত4/েলা পূরণ কেরেছন। 

  

যিদ আপনার )ফিসিল.র এরকম )কােনা পWিত বলবৎ থােক )য. অনুযায়ী সম� "কাদার এবং 
উপ"কাদারেদর কােছ এক. অGািধকার-Jা� রাসায়িনেকর তািলকা থাকা এবং )স.র ব'বহার যাচাই করা 
আবশ'ক তাহেল উUের হঁ.া  বলেবন। 
 
এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক সরবরাহকারীেদর রাসায়িনক/েলােক িনব4াচন করেত  অনুেরাধ জানােনার 
মাধ'েম তােদরেক কােজ লাগােনার )�েE আপনার যিদ )কােনা কায4 পিরক@না থােক, তাহেল উUের  
আংিশক হঁ.া বলেবন। 
 
rকা: "কাদার/উপ"কাদারেদর মেধ' রেয়েছন সম� উৎপাদন উপকরণ অথবা রাসায়িনেকর 
সরবরাহকারীরা এবং/অথবা অন' চI িQবW ব'বসািয়ক অংশীদাররা যারা চf ড়া]  
পেণ'র  উৎপাদন Jি[য়ােত সহায়তা কেরন ()যমন, িKন িJ�ং, )ধায়াধI িয়/র�ন, অথবা অন'ান' ভােব 
পেণ'র )শাভা বধ4ন কের)। 
 
7েয়াগগত 7ধান কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক িনব4াচন, )যাগাড়, এবং [েয়র অভ'াস 
  
What is the intent of the question? 

মানুষ এবং পিরেবেশর Jিত ঝI ঁ িকর পিরমাণ )বিশ থাকা রসায়নেক Jিত�াপন করার জন' কম িবপদ এবং 
ঝI ঁ িকসH� রাসায়িনক/েলােক কারখানা/েলার সি[য়ভােব )খ²াজা উিচত (এমআরএসএল এবং 
আরএসএল-এর বাইেরও)। এই JK. )সইসকল )ফিসিল.েক পুরTার )দয়ার জন' উেcিশত যারা তােদর 
"কাদার এবং উপ"কাদারেদর জেন'ও অGািধকার-Jা� রাসায়িনকসমূেহর তািলকা/িলেক ব'বহার করা 
আবশ'ক করার জন' যথাসাধ' কেরেছ। 
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িবপhনক রাসায়িনক/েলােক Jিত�াপন করা পিরেবশ, কমী� দল, )[তা এবং জন�াে�'র ঝI ঁ িক কম করার 
)�েE এক. Jাথিমক পিরমাপ। ইিতবাচক িবক@/েলােক িচিiত করার জন' িবিবধ ®'া¥-চািলত এবং 
ত~ তীয়-প�ীয় কম4সূচী  রেয়েছ। এই িবক@/েলার জন' এবং সামিGকভােব সবIজ রসায়ন উেদ'ােগর জন' 
চািহদােক চালনা করা, বয়ন এবং জুেতা িশে@র অি��েযাগ'তােক উ�ততর করেব। 
  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
িবপhনক পদাথ4েক িচিiত করার জন' িনmদno ফমু4'েলশেনর উপাদান/েলােক Kীন করার মাধ'েম 
ইিতবাচক তািলকা গঠন করার িবষয়. )খয়াল করা /রj�পূণ4। ফমু4'েলশেন ব'বyত রাসায়িনেকর 
উপাদান/েলার এবং এইসব রাসায়িনেকর িনম4াতা কারখানা/েলার /ণগত Jি[য়ার এক. মূল'ায়েণর 
িবষয়. ইিতবাচক তািলকা/েলার িবেবচনা করা উিচত। এই ি�তীয় দৃ েকাণ. দীঘ4 সময় ধের রাসায়িনক 
ফমু4'েলশেনর উপাদােনর �ায়ী� িনিXত করা এবং অবািîত অVWতা খI ঁেজ পাওয়ার ঝI ঁ িকেক সীমাবW 
করার )�েE /রj�পূণ4। )সফ. )ডটা িশেট Jা� রাসায়িনক িম{েণর উপাদান সHmকnত তথ' ()কবলমাE) 
ইিতবাচক তািলকা �তিরর জন' ব'বহার করা উিচত নয় )যেহতI  এসিডএস-এ Jা� িববরেণর �র সাধারণত 
অVWতা বা অিন´াক~ তভােব যIQ হেয় যাওয়া )সইসব পদাথ4েক িচিiত কের না )য/েলা Jায়শই এক. 
আরএসএল বা এমআরএসএল-এর সােথ সাম�স'িবহীনতার উৎস হেত পাের। 

● )জডিডএইচিস রাসায়িনক ব'ব�াপনা পWিতর )¼মওয়ক4  - সংTরণ ১ ()ম ২০২০) - অধ'ায় ২ 
● BLUESIGN® jফাইeার 
● খিরcার সরবরাহকারী এমআরএসএল / রাসায়িনেকর ইিতবাচক তািলকা। 
● )জডিডএইচিস এমআরএসএল )লেভল ৩, BLUESIGN®, িজও.এস, ওইেকও-.ইএ`®, 

অন'ান'। 

আরও তেথ'র জন' )কাথায় )যেত হেবঃ  
• https://www.osha.gov/dte/library/industrial_hygiene/industrial_hygiene.pdf 
● http://www.hse.gov.uk/opsunit/perfmeas.pdf 
● http://www.whss.ca/default/assets/File/ohsa_guide.pdf 
● http://www.kznhealth.gov.za/occhealth/policyocc.pdf 
● কম4ে�েEর িনরাপUা এবং �া�' সHেক4  জাতীয়, �ানীয়, আ�িলক Jিবধান 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

• এক. ব'ব�া রেয়েছ )য. সম� "কাদার এবং উপ"দারেদর এক. অGািধকার-Jা� রাসায়িনেকর 
তািলকা থাকা এবং )স/েলার ব'বহারেক যাচাই করার িবষয়.েক বাধ'তামূলক কের। 
 

অংশত হঁ.া 
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• এক. ইিতবাচক তািলকা )থেক রাসায়িনক/িলেক বাছাই করার অনুেরােধর মাধ'েম "কাদার এবং 
উপ"কাদারেদরেক িনযIQ করার জন' কায4 পিরক@না 

আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
● Jি[য়া/েলার িববরণ। 
● "কাদার এবং উপ"কাদারেদর সােথ সংেযাগ যা ইিতবাচক তািলকা/িল )থেক রাসায়িনকসমূহ 

)যাগাড় করার অভ'াস.েক )দিখেয় সুিনিXত কের 
● যিদ উপল¾ হয়, "কাদার / উপ"কাদারেদর )থেক িহগ যাচাইকরেণর িরেপাট4  )নয়া )য তারা িহগ 

এফইএম রাসায়িনক সং[া] 16 ন�র JK.র মাপকা" পূরণ কেরেছন।  
 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• Jধান কমী� রা িক এই Jি[য়া/েলা )বােঝন? 

 
পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

• এই Jি[য়া/েলােক কীভােব অভ'ােস পিরণত করা হয় তার এক. পয4েব�ণ 
 

২৩। আপনার কারখানা িক ব.বসািয়ক লM., 7ি8য়াসমূহ এবং নতO ন অি~²মূলক রাসায়িনক 

আিবaােরর 7িত (!যমন, যTপািত, 7ি8য়া, ঐি�ক রাসায়িনেকর পছµ) একিন» কমKকা� 

নিথব6 কেরেছ? 
 
আপনার কারখানা িক এ&র লM., 7ি8য়া এবং পদেMপ>েলােক �.াT এবং 
সরবরাহকারীেদরেক জানায়? 
 
আপেলােডর জন' সুপািরশ: ক) বত4মান রসায়েনর আর অ'া¥ িড Jক@/ িবিনেয়ােগর িববরণ বা 
উদাহরণ; খ) আপনার ব'বসািয়ক চI িQেত আপিন কীভােব দািয়�পূণ4 রসায়ন আেরাপ কেরেছন তার 

উদাহরণ।. 

  

যিদ আপিন এ. Jদশ4ন করেত পােরন )য দািয়�শীল রাসায়িনক/েলােক িনজ� ব'বসািয়ক চI িQ এবং 
নিথবW ব'বসািয়ক লে�' আেরাপ করার মাধ'েম দািয়�শীল রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং উäাবনেক 
ব'বসািয়ক িসWা]সমূেহ িবেবচনা করা হয়, )কবলমাE তাহেলই উUের হঁ.া বলেবন। 
 
যিদ অন'থায় আপিন )দখােত পােরন )য ব'বসািয়ক িসWা]/েলা দািয়�পূণ4 রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং 
উäাবনেক িবেবচনা কের, তাহেল উUের আংিশক হঁ.া  বলেবন। 
 
7েয়াগমূলক মূল কমKকO শলতার সূচক: রাসায়িনক এবং Jি[য়া উäাবন 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেK, আপনার কারখানা. ব'বসািয়ক িসWা]/েলা )য দািয়�শীল রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং 
আিব¶ারেক িবেবচনা কের )স. Jদশ4ন করেত পারেব বেল আমরা Jত'াশা কির। এর অথ4 হেলা )য আপিন 
)কবলমাE নীিতমালা িলখেছন না, বরং সি[য়ভােব দািয়�শীল রাসায়িনক/েলােক আপনার িনেজর 
ব'বসািয়ক চI িQেত আেরাপ করেছন। ব'বসািয়ক পুরTার আেরািপত হেল আচরণ Jক~ তপে�ই পিরবmতnত 
হেব। রাসায়িনক ব'ব�াপনায় সহায়তা Jদানকারী নিথবW ব'বসািয়ক ল�'-সH� কারখানা/েলার তােদর 
সাvাই )চইেনর অংশীদারেদরেকও তােদর উেcশ' িবষেয় অবিহত করা উিচত। 
 
Jক~ ত অেথ4 অি��মূলক উ�িত ঘটেব )কবলমাE যখন অি��মূলক িবষয়/েলােক ব'বসািয়ক িসWাে] 
আেরািপত করা হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
Jি[য়া পিরবত4 েন আিব¶ার/েলা )যমন লবণ-মুQ র�নকায4, tাবক-মুQ Jি[য়াকরণ, পািনিবহীন 
র�নকায4, িফিনিশেঙর জন' vাজমা JযI িQ অথবা ইেলে�ােকিমক'াল র�ন Jি[য়া, িবিবধ রাসায়িনক 
পুনরjWার/পুনব4'বহার করা )যমন পটািশয়াম পারম'া�ােনট, অ'ালকািল ইত'ািদ, পািন এবং শিQ 
সংর�েণর জন' )মিশেনর উ�িতিবধান অথবা �বvিবক পিরবত4 েনর পথ JিতZা করার জন' নতI ন Jি[য়া 
গঠন এবং সামিGক পিরেবশগত Jভােবর উ�িতিবধান। 
 
শPেকাষঃ 

● এসএমএআর. ল�' ি�র করার জন' এক. সেব4াUম চচ4 ািভিUক )¼মওয়ক4 । এসএমএআর.'র 
এক. ল�' সুিনmদno, পিরমাপেযাগ', অজ4 নেযাগ', বা�বিনভ4 র এবং সময়িভিUক হওয়া উিচত 

^তির করার জন. !টমে�ট:  এসএমএআর. (ìাট4 ) )টমেvট 
 
আরও তেথ'র জন' )কাথায় )যেত হেবঃ  

• http://www.smart-goals-guide.com/smart-goal.html 
● http://www.hr.virginia.edu/uploads/documents/media/Writing_SMART_Goals.pdf 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
)যসব )ফিসিল.  উৎপাদন 7ি8য়ায় রাসায়িনকসমূহ ব'বহার কের: 
হঁ.া 

● কারখানা. )দখােত পারেব )য ব'বসািয়ক িসWা]/েলা  দািয়�পূণ4 রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং 
আিব¶ারেক িবেবচনা কের। 

● দায়ী রাসায়িনক/েলােক কারখানা. সি[য়ভােব িনেজর ব'বসািয়ক চI িQপেE আেরাপ করেছ। 
● নতI ন ধরেনর অি��মূলক রাসায়িনক )খ²াজার জন' কারখানা.র এক. পিরক@না রেয়েছ। 
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● রাসায়িনক ব'ব�াপনায় সহায়তা Jদানকারী নিথবW ব'বসািয়ক ল�'-সH� কারখানা/েলার 
তােদর সাvাই )চইেনর অংশীদারেদরেকও তােদর উেcশ' িবষেয় অবিহত করা উিচত। 

আংিশক হঁ.া  
• কারখানা. )দখােত পারেব )য ব'বসািয়ক িসWা]/েলা  দািয়�পূণ4 রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং 

আিব¶ারেক িবেবচনা কের। 
 
আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

• বত4মান রসায়ন-সং[া] আর অ'া¥ িড Jক@/েলা/ িবিনেয়াগসমূেহর িববরণ অথবা উদাহরণসমূহ 
● কীভােব কারখানা. দায়বW রসায়নেক আপনার ব'বসািয়ক চI িQেত কােজ লািগেয়েছ তার 

উদাহরণসমূহ। 

িজsাসা করার জন. 7tঃ 
• দািয়�শীল রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং আিব¶ারেক িবেবচনাকারী ব'বসািয়ক িসWা] সHেক4  

ঊè4তন কত~ 4প�, দািয়�Jা� ম'ােনজার। 
 

পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
• দািয়�শীল রাসায়িনক ব'ব�াপনা এবং আিব¶ারেক িবেবচনাকারী ব'বসািয়ক িসWা] সHেক4  

নিথবW পিরক@না এবং পদে�েপর পয4ােলাচনা। 
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 িহগ ;ফিসিল> এনভায়ারনেমAাল মডC 3ল (এফইএম) - শDেকাষ 
  

শতB াবলী শতB াবলীর িববরণ উৎস  !রফাের} 

চi ড়াS ~াস ইউEিলEর Iকh ত ব/বহােরর 7nেY gাস (7যমন একE 
ক/ােলDার বছের সvূণC কারখানায় ব/ব ত িবদু/েতর 
7কডা¡Z/এইচ, অথবা ব/ব ত পািনর িকউিবক িমটার) 
অথবা উৎপািদত দূষণ (একE ক/ােলDার বছের সvূণC 
কারখানার িবপ¢নক বজC / 7কিজেত) কারখানার 
আয়তন, উৎপাদেনর আয়তন, উৎপাদেনর  সময়, 
কঁাচামােলর ব/বহার অথবা অন/ান/ ব/বসার 7ম£ক 

যাই 7হাক না 7কন।  

িহগ ইনেড\  

বায়1 িনগBমেনর 
তািলকা 

বায়U েত িনগCমেনর তািলকা হেলা সমW ধরেনর িনগCমন 
এবং তােদর উৎেসর একE িবশদ তািলকা, 7যEেত 
IিতE িনগCমন উৎেসর জন/ িন¤িলিখত তথ/ 
অOভU C� হওয়া উিচতঃ 

● দূষণকণা যা বতCমােন রেয়েছ বা থাকার স�াবনা 
আেছ; 

● িনগCত হওয়া পিরমাণ (যিদ জানা থােক িহেসব 
হেয় থােক); 

● উদাহরণ �র¥প, t/াক, 7ভT, ইত/ািদর অব0ান; 
● 7যেকােনা িনয়Tণ িডভাইস (7যমন, উপশমকারী 

যTপািত) ইনtল করা হেয়েছ; 
● পযCেবnেণ রাখার হার; এবং 
●  িন�দ�J িনগCমনE আইনগতভােব িনয়িTত 

িকনা। 

িহগ ইনেড\  

বায়1 দূষণ 
িনয়Tণ 

বায়�  দূষণ িনয়Tেণর অথC হেলা ভােলা জন�া0/ রnার 
উেlেশ/, গাছপালা এবং প|পািখর জীবন সুরnার ও 
সvিX রnার উেlেশ/, দৃশ/মানতার জন/, এবং 
িনরাপদ সড়ক ও বায়U  পিরবহেনর জন/ বায়Uর |iতার 

একE মানদD বজায় রাখার জন/ গৃহীত পদেnপ। 

ও-ই-িস-িড https://stats.oecd.
org/glossary/detail
.asp?ID=87 
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সম� বজB 2 
Nবাহ 

বেজC /র সমW Iবাহ বলেত 7বাঝায় কারখানায় উৎপ^ 
সমW বজC / যার অOভU C� হেলা উৎপািদত পণ/, 
অিফেসর ব/বহার, ক/া¨ন, ড�ম�টির, 7দাকােন কমী� েদর 
�ারা, এবং 7কােনা 7সবা Iদােনর জন/ কারখানায় 

আসা ©কাদারেদর �ারা উৎপািদত সমW বজC /। 

িহগ ইনেড\  

িবক� মূল2ায়ণ রসায়ন সv�ক�ত 7কােনা উে�েগর (রাসায়িনক অথবা 
িবপদহীন) িচি�তকরণ, সমানভােব অথবা আেরা 
7বিশ ঝU ঁ িকপূণC িবকª খU ঁেজ বার করা, এবং 
IযU ি�গতভােব এবং অথCৈনিতকভােব 7ট kকসই একE 
িবকª 7বেছ 7নয়া 7যEর তী¬ 7কােনা পিরেবশগত বা 
জন�া0/ সv�ক�ত স�াব/ ঝU ঁ িক 7নই। 

ওআইএ - 
রাসায়িনক 
ব/ব0াপনা 
7�মওয়েকC র 
শেকাষ 

 

বাধা 7যেকােনা Iেলপ এবং/অথবা ল/ািমেনশন 7যE 

ত�জাত বা পােয় পরার পেণ/র উপর ব/বহার হয়। 

বাধা_েলা হেত পাের ি�-উপাদান (দুE বা তেতািধক 
উপকরণ) সমি®ত, সূ¯িছ°সv^ (২ িমিম-এর কম 
ব/ােসর িছ°সv^ উপাদান) অথবা মেনািলিথক 
(7কােনা 7সলাই বা সি± ছাড়াই pতির করা একক 

Iেলপ)। 
 

িহগ ইনেড\  

!বসলাইন 7য Iাথিমক 7ম£ক 7থেক 7যেকােনা ইউEিলEর 

ব/বহারেক উ^ত করেত হেব 7সEেক 7বসলাইন বেল।  

Iাথিমক 7ম£কE হেলা |রZর পিরমাপ 7যE 7নয়া 
হেয়িছল একE ি0িতশীল আর�িব²ুেক Iিত³া করার 

জন/ যার 7Iিnেত উ^িতেক মূল/ায়ণ করা হেব। এEর 
অবশ/ই একE িন�দ�J সময়সীমা থাকেত হেব 7যখান 
7থেক 7বসলাইনেক গণনা করা হেব, সাধারণত বা�ষ�ক 

ব/বহােরর িভিXেত।  7যেকােনা অনন/ অসাম/েক 

িচি�ত করার মাধ/েম 7ম£কE আেরা যথাযথ হেয় 

ওেঠ। 

িহগ ইনেড\  
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�জব 
অিZেজেনর 
চািহদা 
(বােয়ালিজক2া
ল অিZেজন 
িডম2াY - 
িবওিড)  

pজব অি\েজেনর চািহদা (অথবা বােয়ােকিমক/াল 
অি\েজন িডম/া= - িবওিড) পািনেত pজব পদােথCর 
Wেরর একE সূচক এবং, 7সেহতU , পািনেত থাকা 
জীবেদর �ারা pজব পদাথC গৃহীত হওয়ার সােথ সােথ 

পািনেত একই হাের অি\েজনও খরচ হেয় যায়। 

সাধারণত, িবওিড যত িন¤ মাYার, পািন/ বজC /পািনর 

_ণগত মান তত ভােলা। 

িহগ্  ইনেড\ 
অ/া= 
িজএসিসিপ 

 

�জবপদাথB  জীিবত অথবা সাPিতককােল 7বঁেচ থাকা Iাণীেদর 
7থেক Iা~ pজব উপাদানেক pজবব´পু� (বােয়ামাস) 

বেল। মজবUত বােয়ামাস উৎস_েলা হেলাঃ 

• এনা�জ� শস/ 7য_েলা খাদ/ শেসর সােথ জিমর জন/ 
লড়াই কের না; সুিন�দ�Jভােব শি� সv�ক�ত Iেয়ােগর 

জন/ অিধক ফলনযU� শস/। 
• কh িষর অবিশJাংশঃ কh িষকােজ শস/ সংVহ বা 
IিNয়াকরণ 7থেক Iা~ অবিশJাংশ, 7যমন গেমর খড় 

বা ধােনর তU ষ। 

• 7ট kকসই থাকার উেlেশ/ সংগৃহীত কাঠ এবং অরেণ/র 

অবিশJাংশ। 

• বজC / কাঠ 

িহগ ইনেড\  

উপিরভােগর 
!লানা পািন/ 
সমুেoর পািন  

7লানা পািন হেলা 7সই পািন 7যখােন লবেণর মাYা 
ত� লনামূলকভােব উµ (িলটার Iিত ১০,০০০ এমিজ)। 

সমুে°র পািনেত সাধারণত লবেণর মাYা ৩৫,০০০ 

এমিজ/িলটার-এর 7বিশ থােক। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 
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িসএএস সংখ2া িসএএস িনব±ন ন�র (Iায়শই 7যEেক িসএএস 
আরএন®  অথবা িসএএস ন�র বলা হেয় থােক) 
রাসায়িনক পদাথC_েলার জন/ একE অনন/, 
YZEিবহীন সূচক Iদান করার জন/ িব¶জনীনভােব 

Iেয়াগ করা হেয় থােক। িসএএস িনব±ন ন�েরর 

িনেজর 7কােনা রাসায়িনক _রZ` 7নই িক� একE 
রাসায়িনক পদাথC বা আণিবক কাঠােমা 7যখােন 
অেনক_েলা স�াব/ পiিতগত, 7জেনিরক, চািরিYক 
অথবা গতানুগিতক নাম রেয়েছ, 7সEেক িচি�ত করার 

জন/ একE �/থCহীন পiিত Iদান কের। 

িসএএস http://www.cas.or
g/about-cas/faqs 

রাসায়িনক 
অিZেজেনর 
চািহদা 
(!কিমক2াল 
অিZেজন 
িডম2াY - 
িসওিড) 

রাসায়িনক অি\েজেনর চািহদা (িসওিড) পািনেত pজব 
ব´ এবং রাসায়িনেকর মাYার একE সূচক, এবং 
7সজন/, 7সই হােররও 7য হাের পািনেত অি\েজন 
ব/বহার হেয় যায় 7যেহতU  pজব পদাথC এবং 

রাসায়িনক_েলাও ব/বহার করা হেয় যায়। সাধারণত, 

িসওিড যত িন¤ মাYার পািন/বজC /পািনর _ণগত মান 

তত ভােলা। 

িজএসিসিপ  

ব��াকার 
অথBনীিত 

একE Iািত³ািনক একৈরিখক অথCনীিতর (িনমCান 
করা, ব/বহার করা, 7ফেল 7দয়া) িবকª হেলা বh Xাকার 
অথCনীিত 7যEেত আমরা যত দীঘC সময় ধের স�ব 
সvদেক ব/বহার করার জন/ 7রেখ িদই, ব/বহার করার 
সমেয়ও 7স_েলার 7থেক যথাস�ব মূল/ বার কের িনই, 
তারপের IিতE 7সবার সময়সীমা 7শষ হেল 
পণ/_েলােক এবং উপাদান_েলােক পুনরZiার কির 

এবং পুনরZৎপাদন কির। 

ডা¡Z/আরএ
িপ 

http://www.wrap.
org.uk/about-
us/about/wrap-
and-circular-
economy 

জলবায়1 
পিরবতBন 

জলবায়Uর পিরবতCন বলেত পৃিথবীর জলবায়U েত, অথবা 
7কােনা একE অ�ল বা শহেরর জলবায়U েত 7যেকােনা 
দীঘCেময়াদী পিরবতCন 7বাঝায়। এর অOভU C� হেলা 
তাপমান ছাড়াও উ·ায়ন, শীতলীকরণ এবং 

পিরবতCন। 

নাসা https://www.nasa.
gov/audience/fors
tudents/5-
8/features/nasa-
knows/what-is-
climate-change-
58.html 

ঘেরায়া বজB 2 7ফিসিলEর 7ভতের িশªেnেYর সােথ সvকC যU� নয় 
এমন উেlেশ/ ব/ব ত পািন, 7যমন সুেপয় পািন, 

¸ােশর জন/ পািন। 

িহগ ইনেড\  
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এমােজB ি} 
!রসপ} �2ান 
(ইআরিপ) 

জরZির পিরি0িতেত ¹ততম সহায়তা Iদােনর জন/ 
7সবা, সং0া এবং ব/ি�েদর কাযCকরী িবWার এবং 
সম®েয়র জন/ একE পদেnেপর পিরকªনােক জরZির 

IিতিNয়া পিরকªনা (ইআরিপ) বেল। 

ডা¡Z/আরইএ
ম 

http://www.wrem.
ca/en/emergencyp
lans/ 

শিr (পেরাh) (পেরাn) শি� সরকারী এবং 7বসরকারী 
ইউEিলE_েলার কাছ 7থেক 7কনা যায় িবদু/ৎ, বাº, 

অথবা তােপর র¥েপ।  

িহগ ইনেড\  

শিrর বাহক  পদাথC অথবা ঘটনা 7যEেক যািTক কাজকমC অথবা 
তাপ অথবা রাসায়িনক অথবা পদাথCগত IিNয়া_েলা 
উৎপাদন করার জন/ ব/বহার করা যায়।  

আইএসও  https://www.iso.o
rg/obp/ui/#iso:std:
iso:13600:ed-
1:v1:en 

পিরেবশগত 
ব2বdাপনা 
প�িত 
(এনভায়ারনেম
/াল 
ম2ােনজেম/ 
িসেwম, 
ইএমএস) 

একE ব/ব0াপনা পiিত হেলা আOঃসvকC যU� 
উপাদােনর একE ব/ব0া 7যEেক নীিত এবং উেlশ/ 
Iিত³া করার জন/ এবং 7সই লn/_েলা পূরণ করার 

জন/ ব/বহার করা হয়।  

পিরেবশগত ব/ব0াপনা পiিতেত অবশ/ই অOভU C� 
থাকেত হেবঃ  

ক।  পিরেবশ সংNাO নীিত  

খ।  পিরকªনাঃ পিরেবশ-সংNাO ঝU ঁ িকর মূল/ায়ণ, 

উেlশ/ এবং লn/ ি0র করা  
গ।  বাWবায়ন এবং পিরচালনাঃ পিরচালনাগত 

IিNয়াসমূহ; যথাযথ Iিশnণ; নিথপY এবং তার 
িনয়Tণ  

ঘ।  খU ঁEেয় 7দখাঃ পযCেবnণ এবং পিরমাপ, অিডট 
এবং পিরদশCন  

ঙ।  কতh Cপেnর পযCােলাচনা  

ISO14001:20
04-এর 
িভিXেত িজএ
সিসিপ, 
িহগ ইনেড\  
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পিরেবশ 
সং\াS নীিত  

নীিতE কারখানার িNয়াকলাপ, পণ/, এবং 7সবার 
িববরণ 7দয় যার অOভU C� হেলা িনরOর উ^িতিবধান 
এবং দূষণ Iিতেরােধর 7nেY একিন³তা, এবং সাইেটর 
জন/ িচি�ত _রZ`পূণC পিরেবশ সংNাO দৃ»েকােণর 
সােথ সv�ক�ত আইিন এবং অন/ান/ বাধ/বাধকতার 

সােথ স�িত রnার 7nেY একিন³তা। পিরেবশ 

সংNাO উেlশ/ এবং লn/ ি0র করার জন/ এবং 
পযCােলাচনা করার জন/ নীিতEর উিচত পিরকাঠােমা 
pতির কের 7দয়া।  

িহগ ইনেড\  

চi ড়াS িন�াশন চ� ড়াO িন¼াশন বলেত 7বাঝায় আপনার বজC / 
ব/ব0াপনা বা নJ করার জন/ Iেয়াজনীয় চ� ড়াO 

পদেnপ।  যিদ একজন ক½া¾র আপনার বজC / সংVহ 

কের অন/ 7কােনা সং0ােক তা িবNয় কের, তাহেল 
চ� ড়াO িন¼াশনেnY হেব 7সই সং0াE 7য িরসাইক্ ল, 
7পাড়ােনা, পিরেশাধেনর মাধ/েম (পদাথCগত বা 
রাসায়িনক পিরেশাধন), অথবা জিমভরােটর জন/ 
আপনার বজC /েক 7শষবার ব/বহার করেছ। বজC / 
সংVেহর এলাকাEেক অথবা বজC /-
©কাদােরর অ�লE পিরদশCন করার মাধ/েম এবং 
বাছাবািছর িবষয়Eর ব/ব0াপনা যথাযথ তা িনি�ত 

করার মাধ/েম এE কারখানােত িনয়Tণ করা যায়। 

িহগ ইনেড\  

!ফাম একE ক©ন "7খালা 7সল" বা "7oাজড 7সল" 7ফাম 
উপাদান সাধারণত 7মাড়কজাত করা বা ফU টওয়/ােরর 

কােজ ব/বহার হয়। ইিভএ, িপই, এবং িপইইউ 7ফাম এর 

অOভU C�।  

  

জীবা� 
�ালািন 

জীবা¿ �ালািন হেলা কয়লা, 7তল এবং Iাকh িতক 

গ/াস। Iাচীন বhn এবং প|জগেতর অবিশJাংশ 7থেক 

এ_েলােক বার করা হয়। 

ও-ই-িস-িড https://stats.oecd.
org/glossary/detail
.asp?ID=1062 
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উপিরভােগর 
তাজা পািন 

উপিরতেলর পািন হেলা Iাকh িতক উপােয় Iা~ পািন যা 
বরেফর চাদর, আইস ক/াপ, িহমবাহ, আইসবাগC, বগ, 
পুকU র, gদ, নদী এবং ঝরণা র¥েপ পৃিথবীর উপিরভােগ 

থােক। ভ� গভC /0 তাজা পািনেক বলা হয় Vাউ=ওয়াটার 

এবং সমু° তাজাপািন নয়। তাজা পািনর উৎস_েলােক 
সাধারণট pবিশJ/ািয়ত করা হয় িন¤ মাYার িমÀ লবণ 
(১০০০ এমিজ/এল-এর কম) এবং সমW অন/ান/ িমÀ 

ক©ন পদােথCর িভিXেত। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 

তাজাপািন তাজাপািনর সবেচেয় Iচিলত ব/বহার হেলা 
নগরপািলকা অথবা শহেরর পািন যা পােY রাখা যায় 

(পান করার 7যাগ/)।  অন/ান/ উৎস_েলা হেত পাের ভ� -
গভC 0 কU েয়া, উপিরভােগর পািন (gদ, নদী, এবং 7ছাট 
নদী), এবং বh »র পািন 7থেক এবং এমনিক বিহরাগত 
উৎস 7থেক ব/বসােক সরবরাহ করা 7কােনা Iবাহ 7থেক 

সংগৃহীত জমা পািনও হেত পাের। 

িহগ ইনেড\  

তাজাপািনর 
ফ1 টিN/ 

একE িন�দ�J সময়সীমার মেধ/ উৎপািদত পণ/ এবং 
7সবার Iেয়াজেন ব/ব ত যাবতীয় তাজাপািনর 7মাট 
পিরমাণেক তাজাপািনর ফU টিIT নােম সংÁািয়ত করা 
হয়।  এর অOভU C� হেলা ক/া¨ন, ড�ম�টির, বাগান 

সাজােনার 7সচকাযC, গািড় 7ধায়া, ইত/ািদ সমW 

তাজাপািন সংNাO কাজকমC।  ন�রE পিরেবশগত 
Iভাবেক িনেদC শ কের 7যেহতU  তা তাজাপািনর ব/বহার 

সংNাO।  একE সাস্ েটইেনব্ ল ব/বসার তাজাপািনর 

ফU টিIT কমােনার জন/ 7চJা করা উিচত।  তাজাপািনর 

ব/বহার কমােনার জন/ িবিভ^ উপায় ব/বহার করা 
যায়ঃ িছ° সারাই, িনমCাণ IিNয়ার কাযCকারীতােক 
উ^ত করা, IযU ি� হালনাগাদ, পুনবC/বহার, এবং 

িরসাইিoং। 

িহগ ইনেড\  
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িফউিজ&ভ 7যসমW িনগCমন_েলা যU ি�সÂতভােব t/াক, িচমিন, 
7ভT, অথবা অন/ান/ কাযCগতভােব-সমতU ল 
7খালামুেখর মেধ/ িদেয় 7বিরেয় 7যেত পারত না 

ইউএস ইিপএ https://www.epa.
gov/sites/producti
on/files/2015-
07/documents/fug
-def.pdf 

!�াব2াল 
হারেমানাইেজশ
ন িসেwম, 
িজএইচএস 

িজএইচএস রাসায়িনেকর িব¶জনীন 7Àণীিবভােগর 
এবং 7লেবিলেঙর সুসমি®ত একE পiিত িহেসেব কাজ 

কের। রাসায়িনক পদােথCর ঝU ঁ িকেক িজএইচএস 

সংÁািয়ত এবং 7Àণীিবভ� কের এবং 7লেবল এবং 
িনরাপXা সংNাO উপােXর কাগেজর উপর �া0/ এবং 

িনরাপXা সংNাO তথ/ জািনেয় 7দয়। লn/ হেলা, 
ঝU ঁ িকেক 7Àণীিবভাগ করার জন/ Iেযাজ/ একই 
িনয়মাবলী, এবং 7লেবল ও িনরাপXা সংNাO ডাটা 
িশেটর (7সফE ডাটা িশট, এসিডএস) উপর িলিখত 
একই ফরম/াট এবং িবষয়ব´ যােত পৃিথবী জুেড় গৃহীত 

হয়। ঝU ঁ িক সংেযাগ িবেশষেÁর একE আOজC ািতক দল 

িজএইচএস 7ডেভলপ কেরেছন। 

িসিসওএইচএ
স 

http://www.ccohs.
ca/oshanswers/ch
emicals/ghs.html 
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িsনহাউস গ2াস 
িনগBমন 
(িজএইচিজ) 

বায়UমDেল 7যসব গ/াস তাপ আটেক রােখ 7স_েলােক 

িVনহাউস গ/াস বেল। জলবায়U  পিরবতC েনর 7nেY 

পিরমাণ এবং হােরর উপর Iভাব িবWারকারী মানুেষর 
Iাথিমক িNয়াকলােপর অOভU C� হেলা জীবা¿ 

�ালািন পুিড়েয় িVনহাউস গ/ােসর উৎপাদন। িকেয়ােটা 
7Iােটাকল অনুযায়ী িনয়িTত এবং সাধারণভােব 
িজএইচিজ তািলকােত পিরগিণত, সবেচেয় পিরিচত 
িজএইচিজ হেলা, কাবCন ডাই-অ\াইড (CO2), িমেথন 
(CH4), নাইeাস অ\াইড (N2O), সালফার 
7হ\া¸ুেয়ারাইড (SF6), হাইেÃা¸ুেরাকাবCন (HFC), 
পার¸ুেয়ােরাকাবCন (PFC) এবং নাইেeােজন eাই¸ুরাইড 

(NF3)। 
 
একE কারখানার িজএইচিজ িনগCমন, যােক মােঝ 
মােঝ 'কাবCন ফU টিIT' বলা হয়, কারখানাEর 
িNয়াকলােপর ফেল, তা 7স শি� ব/বহারই 7হাক, বা 
7রি�জােরেTর ব/বহার বা বজC /পািনর পিরেশাধন বা 
অন/ কারেণ বায়UমDেল িনগCত িজএইচিজ'র 

পিরমাণেক িনেদC শ কের। একE কারখানার িজএইচিজ 
িনগCমনেক পিরমাপ এবং e/াক করার সুেযাগেক িবিভ^ 
আOজC ািতক দায়বiতার মানদD অনুযায়ী সংÁািয়ত 
করা হয়, 7যমন ISO14064, িজএইচিজ 7Iােটাকল - 
একE সংগঠনগত এবং দায়বiতার মানদD 

(পিরমা�জ�ত সং�রণ), ইত/ািদ। 0ানীয় িজইচিজ 
দায়বiতার বাধ/বাধকতা এবং মানদD সহজIাপ/ 
হেত পাের। 

ইউএস ইিপএ 
এবং 
িজএইচিজ 
7Iােটাকল 
7থেক গৃহীত 
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মা&র িনেচর 
পািন 

মাEর উপিরভােগর িনেচর মাEর পািন, সাধারণত 
এরকম অব0ায় 7যখােন পািনর উপর চাপ বায়UমDেলর 
চােপর চাইেত অিধক, এবং মাEর মেধ/কার শূন/0ান 

পািন িদেয় পূণC থােক। পুননCবীকরণেযাগ/ নয় এমন 
ভ� গভC /0 পািন সাধারণত খUব গভীের থােক এবং 
পুনরায় ভরা যায় না বা 7গেলও দীঘC সময় ধের করেত 

হয়। এ_েলােক কখনও কখনও "জীবা¿" ভ� গভC /0 

পািনর উৎসও বলা হয়। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 

িবপbনক 
বজB 2 

িবপ¢নক বজC / হেলা 7সই বজC / যা তার রাসায়িনক, 
পদাথCগত, অথবা pজব pবিশেJ/র কারেণ (7যমন, তা 
দাহ/, িবেÄারক, দূষণকারক, 7তজিKয়, অথবা 
7ছঁায়ােচ) জন�া0/ এবং/অথবা পিরেবেশর nিত 

করেত পাের।  যU�রাÆয় পিরেবশ সুরnা সংগঠন (ইউ 

এস এনভায়ারনেমTাল 7Iােটকশন এেজিÇ) 
িবপ¢নক বজC /েক সংÁা 7দয় এরকম "বজC / িহেসেব যা 
�া0/ বা পিরেবেশর জন/ িবপ¢নক অথবা 
স�াব/র¥েপ nিতকর। িবপ¢নক বজC / তরল, ক©ন, 

অথবা গ/াস, বা কাদা হেত পাের। 

ইউএস ইিপএ  

িহগ এফইএম 
Nিশhক 

একজন ব/ি� িযিন িহগ ইনেড\ এফইএম Iিশnণ 

7দয়ার 7যাগ/।  

িহগ এফইএম 
Iিশnণ 
কমCসূচী 

https://howtohigg.
org/higg-fem-
training-program/  

শিr পুনরD�ার 
সহ ভ�ীভi ত 
করা 

উপকরণ 7য_েলােক সংVহ করা হয় এবং ই�াকh তভােব 
7পাড়ােনা, গ/াস pতির করা, অ/ানােরািবক ডাইেজশন, 
অথবা অন/ান/ IযU ি� 7য_েলা এইসব উপকরণ 7থেক 
তােদর অO�ন�িহত জরZির শি�েক সংVহ করার জন/ 
বরাl করা হয়। 7যসব পiিত পিরেবশগত Iভাবেক 
Iিতেরাধ কের এবং সvেদর সুব/বহারেক বh িi কের 

7স_েলা বাধ/তামূলক। 

িহগ ইনেড\  

িনেরাধক 
উপকরণ 

তাপ, শ বা িবদু/েতর পিরবহন কমােনা বা Iিতেরােধর 

জন/ ব/ব ত পদাথC। িনেরাধক উপকরণ Iাকh িতক 

(7যমন, ডাক/_জ ডাউন, অথবা উল) অথবা 
িসেÈEক (7যমন, পিলেয়tার িনেরাধক) হেত পাের। 
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দহন 
(!পাড়ােনা) 

পদাথCেক সংVহ কের 0ানীয় এবং আOজC ািতক মানদD 

অনুসাের 7পাড়ােনার মাধ/েম ব/ব0াপনা করা হয়। 

িহগ ইনেড\  

জিমভরাট জিমভরাটঃ পদাথCেক সংVহ কের 0ানীয় এবং 
আOজC ািতক মানদD অনুসাের জিমভরাট IিNয়ার 

মাধ/েম ব/ব0াপনা করা হয়। 

িহগ ইনেড\  

িলেচট 
(বজB 2জাত 
তরল) 

িলেচট হেলা 7সই তরল (7যমন, বh ») যা বজC / 7থেক 
িনগCত হয় (7যমন, খাদ/জাত বেজC /র মেধ/কার তরল) 
যখন পািন 7কােনা বেজC /র মেধ/ িদেয় Iবািহত হেয় 

আেস। বেজC /র বয়স এবং ধরেনর িভিXেত এEেত 

ব/াপক পাথCক/ থােক। এেত সাধারণত িমিÀত এবং 

অিমিÀত উভয় ধরেনর উপকরণই থােক। 

িহগ ইনেড\  

ম2ানুফ2াকচা
িরং !র`কেটড 
সাবw2া} িলw 
(এমআরএসএ
ল, MRSL) 

7জডিডএইচিস এমআরএসএল হেলা রাসায়িনক 
পদােথCর একE তািলকা 7যE ব/বহািরকভােব িনিষi 

(ব/বহার িনিষi 7দখUন, পৃ ২-এ)। উপকরণ_েলােক 
IিNয়াকরণ করা এবং 7পাশােক এবং ফU টওয়/াের 
ব/বহােরর জন/ উপকরণ এবং অংশ_েলােক কাটছঁাট 
করার জন/ ব/ব ত রাসায়িনক_েলােত 

এমআরএসএল Iেয়াগ করা হয়।  7জডিডএইচিস 

এমআরএসএল-এর রাসায়িনক_েলার মেধ/ অOভU C� 
হেলা কঁাচা মাল উৎপাদন, িভেজ-IিNয়াকরণ, 
বজC /পািন পিরেশাধন, স/ািনেটশন এবং 7পাকামাকড় 
িনয়Tেণর জন/ ব/ব ত °াবক, িoনার, আঠা, রঙ, 
কািল, িডটারেজT, রঁজক, কালােরT, অি\িলয়াির, 

Iেলপ এবং িফিনিশং এেজT। 

7জডিডএইচ
িস 

http://www.road
maptozero.com/fil
eadmin/pdf/MRSL
_v1_1.pdf 
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উপকরণজাত 
বজB 2 

এইসব বেজC /র অOভU C� হেত পাের উৎপাদনজাত 

K/াপ অথবা অব/ব ত / 7লফট্ ওভার। 

অ/াপােরল, 7ট\টাইল এবং ফU টওয়/ার িশেª 
উপকরণজাত বেজC /র িকছU  (সvূণC নয়) উদাহরণ 
হেলাঃ 
• চামড়া (িসেÈEক বা Iাকh িতক) 
• কাচ 
• ফ/াি¬ক (সূতী অথবা নাইলন বা িমিÀত) 
• পিলইউেরিথন 7ফাম (ল/ািমেনেটড বা ল/ািমেনেটড 
নয়) 
• লাইিনেঙর উপাদান 
• রাবার 
• ইিভএ 
• লাইিনেঙর উপাদান 

• িমÀ উপকরণজাত বজC /। 

িহগ ইনেড\  

!প�রিবভােগর 
পািন  

মহানগরপািলকা অথবা অন/ান/ পাবিলক 

সরবরাহকারী �ারা সরবরাহ করা পািন। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 

িবপদহীন 
বজB 2সমূহ 

পণ/ এবং 7সবা এবং পেণ/র িনমCােনর কারেণ 7ফেল 
7দয়া উপকরণ (7যমন, কাপড়, চামড়া, �াÊক, এবং 

কাগজ অথবা 7মাড়কজাত বজC /)। িবপদহীন বেজC /র 

মেধ/ সাধারণত অOভU C� িবপদহীন ব´র উৎপাদেনর 

ফেল িন¼ািশত এবং ঘেরায়া বজC /। িবপদহীন বজC /, 
7যমন খােদ/র বজC / অথবা �াÊক বজC /ও যথাযথভােব 
ব/ব0াপনা না হেল দূষণ ছড়ােত পাের এবং আ_েনর 

ঝU ঁ িকও থােক। 

িহগ ইনেড\  



 
 

© 2021 Sustainable Apparel Coalition 365 

িনয়মমািফক 
(নমB2ালাইজড) 
উপা� 

িনয়মমািফক (নমC/ালাইজড) উপােXর অOভU C� হেলা 
পূ�ব�িনধCািরত একE ভ/ািরেয়ব্ েলর (অথবা এক_� 
ভ/ািরেয়ব্ ল) 7Iিnেত সমV বা ব/বহার করা উপােXর 
একE তU লনা, 7যমন, কারখানা কমCচারী িপছU  ব/ব ত 
িবদু/েতর 7কডা¡Z/এইচ, উৎপাদেনর ইউিনট িপছU  
িবপ¢নক বেজC /র 7কিজ, ইত/ািদ। চ� ড়াO (অ/াবসলু/ট) 

বা িনয়মমািফক (নমC/ালাইজড) উপাX Nমানুসাের 
সাজােনা / িরেপাটC  করার জন/ সবেচেয় যথাযথ হেত 
পাের িকনা 7স িবষেয় একE সংগঠন িসiাO িনেত 

পাের। এই নিথেত আেলািচত কমCকU শলতার IিতE 

7nেYর মেধ/ ভ/ািরেয়বেলর উদাহরণ রেয়েছ 7য_েলার 
7Iিnেত উপাXেক িনয়মমািফক (নমC/ালাইজড) করা 
7যেত পাের। 

িজএসিসিপ  

িনয়মমািফক 
(নমB2ালাইজড) 
~াস 

Iকh ত ইউEিলE ব/বহােরর 7nেY gাস (7যমন ব/ব ত 
িবদু/েতর গড় 7কডা¡Z/এইচ, অথবা একE ক/ােলDার 
বছের কমী�  িপছU  ব/ব ত পািনর িকউিবক িমটার) / সৃ» 
হওয়া দূষণ (7যমন, একE ক/ােলDার বছের উৎপাদেনর 
ইউিনট িপছU  িবপ¢নক বেজC /র গড় 7কিজেত) যা 
ব/বসার 7ম£ক অনুযায়ী নমC/ালাইজ করা হেয়েছ 
(7যমন, উৎপাদেনর ইউিনট বা মাস (mass), ইউিনেটর 
রাজ�, ইউিনেটর Vস িবিN, ইউিনেটর টানCওভার, পূণC-
সমেয়র কমী� েদর সমতU ল, 7�ায়/ার ফU ট) যখন 
7স_েলােক একE 7বস বছের নমC/ালাইজড ইউEিলE 

/ উৎপাদেনর সােথ তU লনা করা হয়। িনয়মমািফক 

(নমC/ালাইজড) একE ভ/ালু গণনা করার জন/, একE 
সময়সীমার মেধ/ উৎপািদত ইউEিলE / দূষণেক 
পিরমাপ করZন এবং বাছাই করা ব/বসার 7ম£ক িদেয় 

ভাগ করZন। উদাহরণ �র¥প, িনয়মমািফক 

(নমC/ালাইজড) একE বজC / উৎপাদনেক গণনা করা 
যায় এইভােবঃ ১০,০০০ 7কিজ বজC / ÷ ৫০০০ 7পাশাক = 

২ 7কিজ বজC //7পাশাক। 
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কারখানার 
বাইের 
বজB 2পািন 
পিরেশাধন 

সাইট-বিহভ� C ত বজC /পািন পিরেশাধন ব/ব0া হেলা 
একE তh তীয় পnীয় সং0া বা সংগঠন 7য দুEর 7বিশ 
দূিষত উপাদান িনঃসরণকারী পদােথCর বজC /পািন 
সংVহ করার মাধ/েম, এবং 7সই বজC /পািনেক তার 
সংিËJ সীমানার মেধ/ 7রেখ Iত/nভােব Iকh িতেত 
িন¼াশেনর মাধ/েম  বজC /পািন পিরেশাধন 7সবা Iদান 

কের। সাইট-বিহভ� C ত পিরেশাধন ব/ব0া গণ-বজC /পািন 

পিরেশাধনাগার, আ�িলক বজC /পািন পিরেশাধনাগার 

(7যমন, িশª পাকC , িশªা�ল, ইত/ািদ) হেত পাের। 

িহগ ইনেড\  

কারখানার 
বাইের 
বজB 2পািন 
পিরেশাধন 

সাইটিভিXক বজC /পািন পিরেশাধন হেলা বজC /পািনর 
7সই পিরেশাধনাগার যা 7কবলমাY কারখানায় ব/বহার 

এবং িনয়িTত হয়।  সাইট-িভিXক পিরেশাধন 
পiিতেত পিরেশািধত হওয়ার পর, বজC /পািনেক 
আনুষি�ক সীমার মেধ/ আনা হেত পাের এবং 7সটােক 
সরাসির Iকh িতেত, অথবা 7কােনা তh তীয় পnীয় অফ-

সাইট পিরেশাধনাগাের িন¼াশন করা হেত পাের। 

িহগ ইনেড\  

Nকােশ2 
!পাড়ােনা 

কাঠ, K/াপ করা গািড়, 7ট\টাইল, কােঠর _ঁেড়া 
ইত/ািদ বজC / বািড়র বাইের 7পাড়ােনােক ওেপন বা�ন�ং 

বলা হয়। 

ও-ই-িস-িড https://stats.oecd.
org/glossary/detail
.asp?ID=1907 

অনুমিতপJ সরকােরর সােথ সাম�স/ রnা করা এবং সরকারেক 
জমা 7দয়ার জন/ বাধ/তামূলক সমW নিথপY যার 
অOভU C� হেলা িক� সীমাবi নয় 7স_েলা হেলা, 
সরকাির অনুমিতপY, অনুেমাদন, লাইেসÇ, িনব±ন, 
সাECিফেকশন, বা�ষ�ক সরকাির িরেপাটC  এবং িন�দ�J 

রাসায়িনেকর ব/বহােরর জন/ িনব±ন। 

িহগ ইনেড\   
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ব2িrগত 
সুরhামূলক 
যTপািত 
(িপিপই) 

ব/ি�গত সুরnামূলক যTপািত, সাধারণভােব িপিপই 
নােম পিরিচত, হেলা একধরেনর যTপািত 7যE ঝU ঁ িকর 
সÂখুীন হেল 7যখােন কমCেnY সংNাO _রZতর 
আঘাত এবং অসু0তা ঘটেত পাের, 7সখােন িবপযC/য় 

gাস করার জন/ পরা হেয় থােক। এই আঘাত এবং 

অসু0তা_েলা রাসায়িনক, 7তজিKয়তা, পদাথCগত, 
pবদু/িতন, যািTক, অথবা অন/ান/ কমCেnYজিনত 

ঝU ঁ িকর 7থেক ঘটেত পাের। ব/ি�গত সুরnামূলক 

যTপািতর অOভU C� হেত পাের িজিনসপY 7যমন 
দWানা, 7সফE চশমা এবং জুেতা, কােন 7গkাজার �াগ 
বা মাফ্ , শ� টU িপ, ¶াসযT, অথবা 7কােভর /াল, 7ভt 

এবং সvূণC শরীর ঢাকা সু/ট। 

ইউ এস 
িডপাটC েমT 
অব 7লবার 
(যU�রাÆয় 
Àম দ~র) 

https://www.osha.
gov/SLTC/personal
protectiveequipme
nt/ 

Nিতেরাধমূলক 
রhণােবhণ 

Iিতেরাধমূলক রnণােবnণ হেলা একধরেনর 
রnণােবnণ 7যEেক একE যT িনেয় িনয়িমতভােব 
অভ/াস করা হয় যােত 7সE ব/থC হওয়ার সুেযাগ কেম 

যায়। যTE সিNয় থাকার সমেয়ই Iিতেরাধমূলক 

রnণােবnণ চচC া করা হয়, যােত এE অIত/ািশতভােব 

িনিKয় না হেয় যায়। 

িফ\ https://www.fiixso
ftware.com/maint
enance-
strategies/prevent
ative-
maintenance/ 

Nেসস পািন িশªেকিDক উেlেশ/ ব/ব ত পািন, 7যমন লিÍ, 

িফিনিশং বা বয়লােরর জন/ িফড-ইন পািন। 

িহগ ইনেড\  

উৎপািদত / 
Nেসস পািন 

িন¼াশন বা IিNয়াকরেণর সময়, 7য পািন, 7কােনা 
কঁাচা মােলর উৎপাদন বা ব/বহােরর সােথ Iত/n 
সvেকC  আেস বা এর ফেল pতির হয় (7যমন, 
অপিরেশািধত 7তল (Nুড অেয়ল) অথবা আখ 
7পষাইেয়র ফেল উপজাত), মাঝামািঝ 7কােনা পণ/, 
চ� ড়াO পণ/, উপজাত পণ/, অথবা বজC / পণ/। 7খয়াল 
করেবন 7য এেতও পুনবC/ব ত/ িরসাইক্ ল করা পািন 

ব/বহার করা হয়। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 
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ব��র পািন যিদ একE সং0া বh »র পািনর ব/ব0াপনা কের, তার 
চাষ বা ব/বহার করার জন/, অথবা বন/া 7রাধ করার 
জন/ উদাহরণ �র¥প, তােদর হাইেÃালিজক/াল িসেtম 
7থেক উেXালন িহেসেব এEেক িহেসব করা এবং Iকাশ 

করা উিচত। এE সং0া_েলােক তােদর পািনর উপর 

িনভC রতা এবং ঝU ঁ িক সvেকC  আেরা ভােলা কের বUঝেত 

সাহায/ কের। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 

িরসাইক্ ল করা একE পণ/, উপকরণ অথবা পদাথC, Iকh ত বা অন/ 
উেlেশ/ ব/বহােরর জন/ বজC /েক পুনICিNয়াকরণ করার 

Iেয়াজন হয়। শি� পুনরZiার এবং পুনICিNয়াকরেণর 

পের �ালািন িহেসেব ব/ব ত হেত পাের অথবা 
ব/াকিফিলং িবষয়ক কাযCসvাদনার জন/ লাগেত পাের 

এমন পদাথC এর অOভU C� নয়। উদাহরণ �র¥পঃ 

● �াÊক িরসাইিoং হেলা K/াপ বা বজC / 
�াÊক পুনরZiার এবং দরকাির পেণ/, 
কখনও কখনও তােদর Iকh ত র¥েপর তU লনায় 
সvূণC আলাদা 7কানিকছU েত পুনICিNয়াজাত 

করার IিNয়া। উদাহরণ �র¥প, এর অথC হেত 

পাের সফট িÃেÎর 7বাতলেক গিলেয় �াÊক 

7টিবল এবং 7চয়ােরর 7চহারা 7দয়া। 

● 7খলার জায়গা বা e/ািফক 7কােণর জন/ 
ব/ব ত �াÊক 

● প/ািডং/tািফং যা আসবাবপY, গিদ, ক�ল, 
7খলনার জন/ ব/ব ত হয় 

িহগ ইনেড\  
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িরসাইক্ ল্  করা 
পািন 

িরসাইক্ ল করা IিNয়াজাত পািনঃ মূল IিNয়ােত 
আবার ব/ব ত পিরেশািধত পািন 
পুনবC/ব ত পািনঃ িরসাইক্ ল করা পািন ছাড়া অন/ান/ 
জায়গা 7যমন 7শjচাগার বা ল/া=ে�িপং-এর জন/ 
পিরেশািধত Iবােহর ব/বহার 
িরসাইক্ ল করা পািন হেলা 7সই বজC /পািনর পুনবC/বহার 
7যE 7থেক ক©ন এবং িবেশষ িকছU  অ|i ব´ 
সরােনার জন/ তােক পিরেশািধত করা হেয়েছ যােত 
7সE িন�দ�J Iেয়ােগর সে� জিড়ত _ণগত মানদেDর 

সােথ স�িত রnা করেত পাের। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 

পুনবীx করণেযা
গ2 শিr 

এE একE পুননCবীকরণেযাগ/ উৎেসর মাধ/েম 
উৎপািদত শি�র িবষেয় বেল (7যমন, 7য উৎসEেক 
|েষ 7নয়া হয়িন বা ব/ব ত হেয় যায়িন 7যেহতU  7সE 

Iাকh িতকভােব পূণC হেত থােক। পুননCবীকরণেযাগ/ 
উৎস_েলােক হয় ব/ব0াপনা করা উিচত যােত 7স_েলা 
িচরকাল বজায় থােক, অথবা যােত তােদর সরবরাহ 

_রZতরভােব Iভািবত না হয়। 
জীবা¿ �ালািনর 7থেক পৃথক, অিধকাংশ 
পুননCবীকরণেযাগ/ শি�র উৎস বায়UমDেল উপজাত 
িহেসেব কাবCন ডাইঅ\াইড বা অন/ান/ বায়U  দূষণকারী 
পদাথC পিরত/াগ কের না। পৃিথবীেত জীবা¿ �ালািনর 

সvেদর পিরমাণ কেম আসার সােথ সােথ, 
পুননCবীকরণেযাগ/ শি�র উৎস খU ঁেজ বার করা এবং 

ব/বহার করা NমবধCমান হাের জরZির হেয় পড়েছ। 

উদাহরেণ অOভU C�ঃ 7সৗরীয়, pজব�ালািন, বাতাস, 

জলিবদু/ৎ, ভ� -তাপীয়, 7জায়ার সংNাO এবং 7ঢউ। 

িজএসিসিপ  

!র`ে�ড 
সাবw2া} িলw 
(আরএসএল) 

একE ব/বসা, 7eড VZপ অথবা অন/ান/ সংগঠন, �ারা 
I´ত, রাসায়িনেকর (অথবা রাসায়িনক পদােথCর) 
একE তািলকা 7যEেক সিNয়ভােব ব/ব0াপনা করা 
এবং তথ/ pতির করা যায়। আরএসএল-এর অOভU C� 

হেত পাের দূর করা/ Iিত0ািপত হওয়ার লn/সv^, 
িনয়িTত ব/বহােরর জন/ রাসায়িনক, এবং 7য_েলােক 
সvূণCর¥েপ িনিষi করা হেত পাের বা িনয়িTত হেত 

পাের। (7যমন, অ/ােমিরক/ান অ/াপােরল অ/া= 

ফU টওয়/ার অ/ােসািসেয়শন (এএএফএ) আরএসএল) 

ওআইএ - 
রাসায়িনক 
ব/ব0াপনা 
7�মওয়েকC র 
শেকাষ 
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পুনবB2বহার অথC হেলা, 7চিকং, িoিনং অথবা সারাইেয়র জন/ 
পুনরZiােরর িবকª_েলা, যার মাধ/েম পণ/ বা পেণ/র 
উপাদান_েলা 7য_েলা বেজC / পিরণত হেয়েছ 7স_েলা 
I´ত রেয়েছ যােত 7স_েলােক Iকh ত বা অন/ান/ 
উেlেশ/র জন/, অন/ 7কােনার¥প পুনICিNয়াকরণ 

ছাড়াই পুনবC/বহার করা যায়। উদাহরণ �র¥পঃ 

● রাসায়িনক সরবরাহকারী রাসায়িনেকর 
পাYE একই রাসায়িনক িদেয় পুনবCার ভ�ত� 
করার জন/ পুনবC/বহার করেত পােরন। 

● ফ/াি¬ক 7লফটওভার ব/বহার করা যায় অন/ 
কারখানােত 

● িরচাজC েযাগ/ ব/াটাির অেনকবার িরচাজC  করা 
যায় 

িহগ ইনেড\  

রবার উপাদান শ�, নমনীয়, উµ মাYায় Iিতেরাধক, পািনেরাধী 
উপকরণ। Iাকh িতক রবার একE pজব উপকরণ 

(আইেসািIন) ব/বহার কের pতির করা হয় যা সাধারণত 

রবার গাছ 7থেক ল/ােট\ িহেসেব সংগৃহীত হয়। 
িসেÈEক রবার হেলা 7যেকােনা নকল ইলােtামার 

(ইলাÊেকর চািরিYক pবিশJ/সv^ পিলমার)। 

  

!সফ& ডাটা 
িশট 
(এসিডএস) 

এসিডএস (7যEেক 7মেটিরয়াল 7সফE ডাটা িশট, 
এমসিডএস অথবা 7Iাডাকশন 7সফE ডাটা িশট, 
িপএসিডএস-ও বলা হেয় থােক), হেলা পেণ/র 
দায়বiতা এবং 7পশাগত িনরাপXা ও �াে0/র 7nেY 

জরZির উপাদান। কমCচারীেদর এবং এমােজC িÇ 

পােসCােনলেদর 7যেকােনা পদাথCেক িনরাপদভােব 
নাড়াচাড়া করা বা 7সE িনেয় কাজ করার IিNয়া 
Iদান করাই এEর উেlশ/ এবং এেত িবিভ^ তথ/ 
7যমন পদাথCগত উপাX (গলনাÎ, Ä� টনাÎ, ¸/াশ 
পেয়T, ইত/ািদ), দূষেণর মাYা, �াে0/ Iভাব, Iাথিমক 
|ÀZষা, IিতিNয়া, স�য়, িনKমণ, সুরnামূলক 
যTপািত, এবং উপেচ পড়েল সামলােনার IিNয়া 
ইত/ািদ অOভU C� থাকা উিচত। 

িহগ ইনেড\  
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!Xাপ ১ িনগBমন সংগঠেনর মািলকানাধীন বা তার �ারা িনয়িTত উৎস 
7থেক Iত/n িজএইচিজ িনগCমন ঘেট, 7যমন, 
মািলকানাধীন বা িনয়িTত বয়লার, ফােনCস, যানবাহন 
7থেক �লন ইত/ািদ; মালকানাধীন বা িনয়িTত 
IিNয়াকরণ যTপািত 7থেক িনগCত রাসায়িনক 

উৎপাদন। 

িজএইচিজ 
7Iােটাকল 

http://www.ghgpr
otocol.org/corpora
te-standard 

!Xাপ 2 
িনগBমনসমূহ 

িকেন 7নয়া িবদু/ৎ 7যE সং0ার কােজ খরচ হেয়েছ তার 
উৎপাদেনর ফেল িনগCত িজএইচিজ-এর জন/ 7�াপ 2 

দায়বi। সং0ার সংগঠনগত সীমানার মেধ/ িকেন বা 
অন/ভােব িনেয় আসা িবদু/ৎেক 7কনা িবদু/ৎ িহেসেব 

সংÁািয়ত করা হয়। 7�াপ ২ িনগCমন শারীিরকভােব 
কারখানার মেধ/ ঘেট থােক 7যখােন িবদু/ৎ উৎপাদন 

হয়। 

িজএইচিজ 
7Iােটাকল 

http://www.ghgpr
otocol.org/corpora
te-standard 

!wকেহা�ারগণ ব/াপকভােব 7সইসব দল বা ব/ি�েদর 7tকেহাuার বলা 
হয়: ক) সংগঠেনর িNয়াকলাপ, পণ/, এবং/অথবা 
পিরেষবার মাধ/েম যারা _রZতরর¥েপ nিতVW হেত 
পােরন; অথবা খ) যােদর িNয়াকলাপ সংগঠেনর 
7কৗশল_েলােক সফলভােব বাWবায়ন এবং এর 

লn/পূরেণর 7nেY গভীরভােব nিতVW করেত পাের। 

িজআরআই 
িজ৩ ২০০১ 

 

Nামাণ2 
অনুেমািদত 
িমিনটeেলা 
(w2াYাডB  
অ2ালাওড 
িমিনটস 
(এসএএম) 
অথবা Nামাণ2 
িমিনেটর মূল2 
(w2াYাডB  
িমিনট্ স ভ2ালু 
(এসএমিভ) 

Nামাণ2 িমিনট মূল2, অথবা এসএমিভ,  হেলা 7সই 
সময়মূল/ 7যE 7কােনা একE কাজ করার গেড়র 
িভিXেত িনধCািরত হয় যা দn কমী� রা 7কােনারকম 
অিতির� পিরÀম না কেরই অজC ন করেত পােরন যিদ 
তােদর সুিন�দ�J পiিত জানা থােক এবং তারা 7সE 
অনুযায়ী কাজE কেরন এবং যিদ তারা িনেজেদর কােজ 

িনেজেদর Iেয়াগ করার জন/ উlীিপত থােকন। 

(আইএলও) 
 
7খয়াল করেবন 7য এসএমিভ Iায়শই আOঃিবিনমেয়র 
মাধ/েম Nামাণ2 অনুেমািদত িমিনট, বা এসএএম-

এর সােথ ব/বহার করা হয়। 

আOজC ািতক 
Àম সংগঠন 

কমC সংNাO 
গেবষণার ভ� িমকা 
(ইে½াডাকশন টU  
ওয়কC  tািড)-এর 4থ$ 

সং�রণ। 
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িসে�&ক 
চামড়ার 
উপকরণসমুহ 

চামড়ার িবকª িহেসেব িসেÈEক (মানুেষর pতির এবং 

সাধারণভােব 7পেeািলয়াম-িনভC র) ব/বহার। 

  

লh2 এখােন একE িনয়মানুগ লn/ সাইেটর একE িন�দ�J 
শি�র উৎেসর 7থেক ব/ব ত বা�ষ�ক শি�র সংখ/াল� 

কমCকU শলতার বাধ/বাধকতােক 7বাঝায়। একE 
আনু³ািনক লেn/ অবশ/ইঃ 
১) লn/ |রZর একE িন�দ�J তািরখ অOভU C� করZন 
(7যমন, 7বসলাইন), পিরমাপক ইউিনট, এবং 
7বসলাইেন ব/বহার (7যমন ২০১০ 7বসলাইেন 
m3/বছর) 
২) লেn/র জন/ একE 7শেষর তািরখ অOভU C� করZন, 
যার অথC হেলা আবশ/ক gােসর লn/ পূরণ করা; এবং 
৩) অOভU C� করZন যথাযথ gােসর একE পিরমাণ, 
যােক ন�ের Iকাশ করা হেয়েছ (7যমন ১ িমিলয়ন m3 
কমােনা) অথবা একE শতকরা হার (7যমন ৫% 

কমােনা)। 

৪) সাইেটর শি� ব/বহার gােসর 7nেY Iাসি�কতা 
বজায় রাখা (7যমন কারখানােত সবেচেয় _রZ`পূণC 
শি� ব/বহােরর 7nেY মেনািনেবশ করা) 

িহগ ইনেড\  

সম� িনলি�ত 
ক�ন (!টাট2াল 
সাস্ েপেtড 
সিলড্ স, 
&এসএস) 

বজC /পািন, Iবাহ, অথবা জলাশেয় Eএসএস-এর 
পিরমাণ িনধCারণ করা হয় "বাকী থাকা, ছঁাকিনর 

অেযাগ/, সvূণC ক©ন"-এর জন/ পরীnার মাধ/েম। 

ও-ই-িস-িড https://stats.oecd.
org/glossary/detail
.asp?ID=7219 

ইউিনটসমূহ সাধারণ ি0িতশীল ইউিনটেকই ইউিনট বেল।  
উদাহরণঃ র�নকাযC বা িভেজ IিNয়াকরণ ব/বহার 

করেল যথাযথ ইউিনট হেব ভলু/ম/মাস। চ� ড়াO 7য 

7কােনা পেণ/র 7nেY, যথাযথ ইউিনট হেলা 
ভলু/ম/িপস। 

িহগ ইনেড\  
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আপসাইি�ং উপজাত °ব/, বজC / উপাদান, অদরকারী এবং/অথবা 
অবািÏত পণ/েক উ^ত মােনর অথবা উ^ত পিরেবশ 
মূেল/র নতU ন উপাদান বা পেণ/ র¥পাOর করার 

IিNয়ােক আপসাইিoং বেল। 

িহগ ইনেড\  

যাচাইকারী - 
রাসায়িনক 
িবেশষ� 

সমW কারখানায় িহগ ইনেড\ এফইএম যাচাই করার 

জন/ 7যাগ/ একজন ব/ি�। 7সইসকল 

7ফিসিলE_িলেক যাচাই করার জন/ অবশ/ই ব/বহার 
হওয়া উিচত 7যখােন 1, 2 এবং Wর 3 রাসায়িনক 

ব/ব0াপনা িবভাগ_েলা Iেযাজ/। 
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাইেয়র 
িনয়মাবলী 

যাচাই চলাকালীন একজন এসএিস অনুেমািদত 

যাচাইকারীর 7থেক Iত/ািশত মান এবং আচরণ। 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাইকারীর 
মানদt 

মাপকা©_েলা 7য_েলার িভিXেত 7যসব ব/ি� বা 
সং0া_েলার সােথ তারা কাজ কেরন তারা একজন 
এসএিস অনুেমািদত যাচাইকারী হওয়ার জন/ তােদর 

7যাগ/তা বা না হেত পারাও �ীকার কের 7নয়। 
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাইকারী - ব� 
িবষেয় পারদশীx  

7সইসকল 7ফিসিলEর জন/ 7য_িল 7কবলমাY Wর 1 
রাসায়িনক ব/ব0াপনা িবভাগীয় IেPর 7nেY Iেযাজ/, 
িহগ ইনেড\ এফইএম 7�ার যাচাইেয়র জন/ একজন 

7যাগ/ ব/ি� থােকন। ব/িতNম যখন 7ফিসিলE_িলেক 

7Àণীিবভাগ করা হয় এভােব 7য উৎপাদেন 

রাসায়িনেকর ব/বহার করেছ না।  
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাই - সাইট-
বিহভiB ত 

যখন এসএিস-অনুেমািদত একজন যাচাইকারী ওেয়ব 
কনফােরÇ, ছিব এবং/অথবা ই-7মইল অথবা অন/ান/ 
পiিতেত 7Iিরত ফাইল 7দখার মাধ/েম দূর 7থেক যাচাই 
সv^ কেরন যার জন/ যাচাইকারীেক িনমCাতার 

এলাকার 7ভতের Iেবশ করেত হয় না। 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 
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যাচাই - সাইেটর 
!ভতের 

যখন এসএিস-অনুেমািদত একজন যাচাইকারী 
িনমCাতার Iা�েণর মেধ/ ঢU েক যাচাই সv^ কেরন এবং 

ব/ি�গতভােব উপি0ত 7থেক যাচাইকাযC সv^ কেরন। 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাইকারী 
িদবস 

যাচাইকারীেদর সংখ/া এবং 7যকিদন যাচাই IিNয়া 
সv^ হেত সময় লােগ তার সংখ/া।  উদাহরণ �র¥প, 2 

ব/ি� িদবস (পাসCন 7ডজ) অথC হেত পাের 7য 2 জন 
যাচাইকারী একE যাচাই এক িদেন অথবা 1 জন 
যাচাইকারী একE যাচাই IিNয়া 2 িদেন সv^ 

করেছন। উভয় পিরি0িতর IিতEই 7মাট 2 ব/ি� 

িদবেসর (2 পাসCন 7ডজ) সমতU ল হেব। 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাই 
কমBক1 শলতার 
উ�িতর 
পিরক�না 
(পারফরম2া} 
ইমNDভেম/ 
�2ান, 
িপআইিপ) 

যাচাইেয়র ফলাফল Iকh তপেn একE 7টমে�ট যা 
িনমCাতারা তােদর িনরOর উ^িতেক e/াক করার জন/ 
ব/বহার কেরন। 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাই কমBসূচী যাচাইকারীেদর অনুেমাদন 7দয়া এবং মডU /ল যাচাইেয়র 
কাজ িনবCাহ করার জন/ িনেদC িশকা এবং 7Iােটাকলেক 
Iিত³া কের 

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাই কমBসূচীর 
ম2ােনজার 
(!ভিরিফেকশন 
!Nাsাম 
ম2ােনজার, 
িভিপএম) 

কমCসূচীর pদনি²ন পিরচালনা ব/ব0াপনা করার 7nেY 
7�ল এবং দnতায় সহায়তা করার জন/ একE 

বিহরাগত তh তীয় পn। 7কৗশলগত িনেদC শনা Iদান 

করা, এবং উ^ত pবিশJ/ গঠন করার মাধ/েম এসএিস 
এবং সদস/রা কমCসূচীর সামিVক �া0/ তTাবধান 
করার 7nেY জিড়ত থাকেবন  
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

যাচাইকারীর 
!Nােটাকল 

কারখানােত বা কারখানার বাইের যাচাই কমCসূচী 
পিরচালনার জন/ যাচাইকারীেদর জন/ ধােপ ধােপ 

িনেদC শনা এবং বাধ/বাধকতা। 
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

https://howtohigg
.org/higg-fem-
verification-
program/fem-
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verification-
protocol/  

যাচাইকারীর 
Nিশhণ 

যাচাইকারীেদরেক যাচাই করার জন/ 7যাগ/ হেত হেল 

Iিশnণ আবশ/ক। 
  

এসএিস 
যাচাই কমCসূচী 

  

বেজB 2র তািলকা বেজC /র তািলকা কারখানায় উৎপািদত সমW বজC / 
Iবােহর তেথ/র 7রকডC  রােখ, এেত অOভU C� হেত পাের 
7যসব তথ/ঃ 

● বেজC /র ধরন (িবপ¢নক / িবপদহীন); 
● এর উৎস (7যমন, IিNয়া, এলাকা); 
● বেজC /র শারীিরক র¥প (ক©ন, তরল, ইত/ািদ); 
● আনু³ািনক 7Àণীিবভাজেনর 7কাড (যিদ 

Iেযাজ/ হয়); 
● সুিন�দ�J নাড়াচাড়া / স�েয়র ব/ব0া; 
● 7ফেল 7দয়া/পিরেশািধত বেজC /র পিরমাণ; 
● 7ফেল 7দয়া/পিরেশাধেনর পiিত (pজব, 

রাসায়িনক, পদাথCগত); 
● কারখানার 7ভতের 7যেকােনা পিরেশাধন সহ; 
● বজC / ©কাদারেদর িবশদ; এবং 
● িনKমণ/পিরেশাধেনর রZট (িরসাইক্ ল করা, 

জিমভরাট, দহন) 

িহগ্  ইনেড\ 
অ/া= 
িজএসিসিপ 

 

বজB 2 ই�াহার ইিপএ-এর িবপ¢নক বজC / ইWাহার ব/ব0া উৎপাদক 
কারখানা 7যখােন এE উৎপািদত হেয়িছল এবং 7যখান 
7থেক এE িনKাO হেয়িছল 7সখান 7থেক |রZ কের, 
কারখানার বাইের বজC / ব/ব0াপনা কারখানা যা 7সই 
িবপ¢নক বজC /Eেক স�য় করেব, পিরেশাধন অথবা 
7ফেল 7দয়ার ব/ব0া করেব 7সখােন 7পj kছােনা পযCO 

ইউএসইিপএ https://www.epa.
gov/hwgenerators
/hazardous-waste-
manifest-system 
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িবপ¢নক বজC /Eেক e/াক করার জন/ pতির। 

বজB 2 ~াস করা বজC / gাস করার নীিত এবং IিNয়ার অথC হেলা সমােজ 

এবং �তT Wের বেজC /র উৎপাদন কমােনা। লেn/র 

ব/াপকতর অংশ, 7যEেক বজC / gাস িহেসেব িচি�ত 
করা হয়, Iায়শই বেজC /র Nেমাµ 7Àণীিবভাগ িহসােব 

7বাঝােনা হয়। 

বজC / 
ব/ব0াপনার 
সvদ 

http://www.wrfou
nd.org.uk/articles/
waste-
minimization.html 

বজB 2পািন 7সেরস অ/ােকায়া গেজর সংÁা অনুযায়ী, বজC /পািন 
হেলা "7য কারেণ এর সৃ» হেয়িছল অথবা 7য কারেণ 
এEেক ব/বহার করা হেয়িছল 7সই উেlশ/ পূরেণর 
7nেY তার _ণগত মান, পিরমাণ অথবা I´িতর 
সমেয়র কারেণ 7য পািনর এখনই আর 7কােনা মূল/ 
7নই।" শীতলীকরেণর পািনেক বজC /পািন িহেসেব 

িবেবচনা করা হয় না। বজC /পািনেক এক ধরেনর পািন 
িহেসেব সংÁািয়ত করা হয় 7যE ব/বসার জন/ 7কােনা 
দরকাির উেlশ/ আর পূরণ কের না এবং সাধারণভােব 

সvিX 7থেক পারিমট অনুযায়ী িনKমণ করােনা হয়। 

িসিডিপ পািন 
িরেপাECেঙর 
িনেদC িশকা 

https://b8f65cb37
3b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550
b4d987d7c03fcdd
1d.ssl.cf3.rackcdn.
com/cms/guidanc
e_docs/pdfs/000/
000/225/original/C
DP-Water-
Reporting-
Guidance.pdf?147
8544069 
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বজB 2পািনর 
eণগত মান 

বজC /পািনর _ণগত মান বÑ িবষেয়র িভিXেত পিরমাপ 
করা হেত পাের, 7যমন বািক 7থেক যাওয়া ক©ন পদাথC, 
gাসIা~ pজব অি\েজেনর চািহদা (বােয়ালিজক/াল 
অি\েজন িডমাD, িবওিড) অথবা রাসায়িনক 
অি\েজেনর চািহদা (7কিমক/াল অি\েজন িডম/া=, 
িসওিড), ধাতU র উপাদান, 7তল/িVেজর উপাদান, 

তাপমাYা, িপএইচ, ইত/ািদ। 

উৎপাদেনর উৎেস দূষেণর তী¬তা/ঘন` কমােনার 
মাধ/েম বজC /পািনর _ণগত মান উ^ত করা 7যেত পাের 
এবং বজC /পািনর ঘন` কমােনার লn/ি0র করার আেগ 

এEেক চ� ড়াO Iাধান/ 7দয়া উিচত। 

বজC /পািন পিরেশাধেনর আয়তন (ভলু/ম) এবং _ণগত 

মান দৃঢ়ভােব সংযU�।  একE অন/Eেক কীভােব 

Iভািবত কের তা না বU েঝ 7যেকােনা একEর উপর 

মেনািনেবশ করা উিচত নয়।  উদাহরণ �র¥প, যিদ 
আপিন আপনার বজC /পািনর িনKমেণর আয়তন 
কমান, আপিন অিন�াকh তভােব এমন বজC /পািন 
উৎপাদন কের 7ফলেত পােরন যার _ণগত মান 
পিরেশাধনেযাগ/ নয় (সাইেটর 7ভতের বা বাইের) এবং 

একE 7নিতবাচক Iভাব রেয়েছ। বজC /পািন উৎপাদন 
7বঁেধ 7দয়া সমেয়র মেধ/ তU লনা করা উিচত যােত 
উৎপাদেনর সময় অ�াভািবক প/াটানC_েলােক িচি�ত 
করা যায়। 
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বজB 2পািনর 
eণগত লh2 

একE আনু³ািনক লn/ সাইেটর বজC /পািন 
িনKমেণর _ণগত মােনর একE সংখ/াগত 

কমCকU শলতার বাধ/বাধকতােক িনেদC শ কের। একE 

আনু³ািনক লেn/ অবশ/ইঃ 
১) 7বসলাইন তািরেখ একE িন�দ�J |রZর তািরখ 
অOভU C� করZন (7যমন, "7বসলাইন") এবং 
কমCকU শলতার Wর (অOতপেn িসওিড, িবওিড, 
Eএসএস, তাপমাYা, এবং িপএইচ); 
২) লেn/র জন/ একE 7শেষর তািরখ অOভU C� করZন, 
যার অথC হেলা আবশ/ক gােসর লn/ পূরণ করা; এবং 
৩) একE স©ক gাস-পিরমাণ বা সীমা অOভU C� 
করZন, 7যE আবেসালু/ট ন�র বা শতকরা হাের Iকাশ 

করা হেব। 
৪) সাইেটর বজC /পািন িনKমেণর _ণগত মান উ^ত 

করার সােথ Iাসি�ক থাকা। 

আনু³ািনক লn/ অ/াবসলু/ট বা নমC/ালাইজড হেত 

পাের। 

অ/াবেসালু/ট (চ� ড়াO) = ভ/ািরেয়ব্ ল (কারখানার 
আয়তন, কতটা আয়তেনর IিNয়াকরণ কের, 
উৎপাদেনর সময়, কঁাচামােলর ব/বহার, ইত/ািদ) 

7যমনই থাক িনKাO বজC /পািনর 7মাট আয়তন। 

নমC/ালাইজড (িনয়মমািফক) = িকছU  Iাসি�ক 
ভ/ািরেয়ব্ েলর (7যমন, উৎপাদেনর ইউিনট িপছU  
িনKাO বজC /পািনর পিরমাণ) উপর িনভC রশীল 
িনKাO বজC /পািনর পিরমাণ। 

িহগ্  ইনেড\ 
অ/া= 
িজএসিসিপ 

 

পািনর 
ভারসাম2 

Iাথিমকভােব পািনর ভারসাম/ হেলা একE সমীকরণ 
যা কারখানার িভতের আসা এবং বাইের 7বরেনা পািনর 

Iবােহর িববরণ 7দয়।  িমটাের িহসাব করা সমW 
ইন¸ু/েয়T সমW এ¸ু/েয়T এবং পািনর nিতর সােথ 
সমান হেব। 

িহগ ইনেড\  
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পািন িরসাইক্ ল 
করা 

পািন িরসাইক্ ল করা পািন সরবরােহর একE 
িনভC রেযাগ/ উপায় 7যE একE কারখানার ওয়াটার 

ফU টিIT _রZ`পূণCভােব কিমেয় 7দয়।  বজC /পািন 

পিরেশাধন IযU ি�েত অVসর হয় এবং িরসাইক্ ল 
করার nমতা পিরেবশগত nিত কম করার সােথ সােথ 

ব/বসািয়ক উ^িতেক সিNয় কের।  চািহদার কারেণ 

7যেহতU  িব¶ জুেড় তাজাপািনর সরবরাহেত NমবধCমান 
চাপ pতির হে�, সামিVক পািন সরবরােহর 7কৗশেল 

িরসাইিoং একE বh হXর ভ� িমকা পালন করেব। 

িহগ ইনেড\  

িজেরা িলক1 2ইড 
িডসচাজB  

িজেরা-িলক( )ইড িডসচাজ.  (/জডএলিড) এক ধরেনর 
পিরেশাধন 5ি6য়া /য9 অনুযায়ী /কােনা কারখানা 
(/ফিসিল9) /থেক /কােনা পািনই তরল রAেপ িনBািশত 
করা হেব না। সাইট-িভিGক /জডএলিড পিরেশাধন 
ব)বHাপনা সমিJত এক9 /ফিসিল9েত, 5ায় সমK 
বজ. )পািন এতটাই পিরেশািধত এবং পুনরMNার করা হেয় 
থােক /য /ফিসিল9 /থেক িনBািশত একমাO পািন 
বাPীয় রAেপ থােক অথবা পিরেশাধনাগােরর কায.াবলী 
/থেক 5াR কাদার মেধ) আU. তা িহেসেব থােক।  তরল 
িনBাশন হেত থাকেল /সই /ফিসিল9েত /জডএলিড 
পিরেশাধন ব)বHা /নই বেলই মেন করা হয়। 
 

7জডিডএইচ
িস বজC /পািন 
িনেদC িশকা 

https://www.road
maptozero.com/o
utput 
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পিরিশM ক – এফইএম ফাউেOশন 
এফইএম ফাউে¥শন )য. (আেগ ")ফিসিল. িJিভউ" নােম পিরিচত িছল) 2020 িহগ এফইএম-এর Vরjেত 
পিরচয় করােনা হেয়িছল।  2021 িহগ এফইএম )থেক, এফইএম ফাউে¥শন )য. সHূণ4 িহগ এফইএম-এর 
)থেক )ছাট এক J� JKাবলী, v'াটফেম4 �-মূল'ায়ণ এবং যাচাইক~ ত-মূল'ায়ণ, উভেয়র জন'ই উপল¾। 
এফইএম ফাউে¥শন িহগ এফইএম-এর অনুপূরক, যা সং�া/েলােক তােদর িব�~ ত ভ'াল ু)চইেন ßত সুেযাগ 
এবং হট}ট িচিiত করেত স�ম কের, এবং নতI ন )ফিসিল. ব'বহারকারীেদরেক িহগ এফইএম-এ যাওয়ার 
আেগ এফইএম ফাউে¥শেন মেনােযাগ )দয়ার সুেযাগ )দয়।   
 
এফইএম ফাউেTশন িক?  
এফইএম ফাউে¥শন এক. )ফিসিল.র পিরেবশগত সাস্ েটইিনিবিল.র তৎপরতার ßত মূল'ায়ণেক স�ম 
কের, এবং িহগ এফইএম-এর িদেক এক. Vরjর পদে�প )নয়ার সুেযাগ )দয়, যা Jাথিমক পিরেবশগত 
সাস্ েটইিনিবিল. মূল'ায়ণ Jি[য়া.েক ßততর কের।  িহগ )ফিসিল. এনভায়ারনেমwাল মডI 'ল (িহগ 
এফইএম)-এর )কবলমাE �র এেকর একJ� JK এফইএম ফাউে¥শন ধারণ কের।  এফইএম ফাউে¥শন 
ব'বহার করার মাধ'েম, িহগ এনেডে` নতI ন আসা )ফিসিল./েলা ব'াপকতর িহগ এফইএম মূল'ায়েণর 
জন' J�িত )নয়ার সময় ধীের ধীের িহগ ইনেডে`র সােথ পিরিচত হেয় ওেঠ। 
 
এফইএম ফাউে¥শন ভ'াল ু)চইন কম4কI শলতার িবষেয় ব'াপক দৃ েকাণ Jদান কের না, এ. এক. Jেবশ 
পথ, এবং এ. িহগ এফইএম মূল'ায়নেক Jিত�াপনও কের না।  মডI 'েল তােদর কী ধরেনর তথ' এবং উপাU 
িদেত হেব তা বIঝেত Vরj করার আেগ মডI 'েলর মেধ'কার সবক. JK পয4ােলাচনা করেত কারখানা/েলােক 
অত'] উৎসািহত করা হয়।  
 
দয়া কের )খয়াল করjন )য এফইএম ফাউে¥শেন !�ার থােক না। এর অথ4 হেলা )য আপিন পেয়w পােবন 
না।  এ.ও দয়া কের )খয়াল করjন )য িহগ ইনেডে`র )ব�মাmকnং �বিশo'. এফইএম ফাউে¥শেন Jেযাজ' 
নয়।  

rকা: সবেফিসিল. এফইএম ফাউে¥শন সHূণ4 করার )যাগ' নয়। এই মূল'ায়ন. )কবলমাE নতI ন 
)ফিসিল. অ'াকাউেwর জন' Jেযাজ', যার অথ4 হেলা )সইসকলেফিসিল. যারা আেগ িহগ এফইএম সHূণ4 
কেরিন।  )যসকল )ফিসিল. পূেব4র ক'ােড�(/েলােত) এক. িহগ এফইএম সH� কেরেছ অথবা বত4মান 
িরেপা.4ং বছের িহগ এফইএম সH� করেছ তােদর এফইএম ফাউে¥শেন অ'াে`স থাকেব না।   

এফইএম ফাউেTশন িকভােব কাজ কের: 
এফইএম ফাউে¥শন িহগ্  এফইএম-এর মেতাই কাজ কের। এফইএম ফাউে¥শেনর এক. আü-মূল'ায়ন 
অবশ'ই যাচাইকরণ Vরj হওয়ার আেগ সHূণ4 করেত এবং )পাq করেত হেব। একবার এক. মডI 'ল )পাq 
করা এবং )শয়ার করা হেয় )গেল, আপনার )শয়ার করা অ'াকাউw. আপনার সH� করা মডI 'ল.েক 
)দখেত স�ম হেব।   
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একই এফইএম ক'ােড� বছের এক. )ফিসিল.র এক. এফইএম ফাউে¥শন অথবা এক. িহগ এফইএম-
এর মেধ' )যেকানও এক.েক সH� করা এবং )পাq করা উিচত।  িহগ এফইএম-এর িবJতীেপ, এফইএম 
ফাউে¥শেনর )কানও িরেপা.4ং সময়কাল )নই, এ. সারা বছর জুেড়ই উপল¾, এবং এ. সাPিতকতম 12-
মােসর কম4কI শলতােক পিরমাপ কের।  উদাহরণ �র�প, যিদ )ফিসিল.. )ম 2022-এ এফইএম ফাউে¥শন 
সH� কের, তাহেল এফইএম ফাউে¥শন 2021 সােলর )ম মাস )থেক 2022 সােলর এিJল মাস পয4] 
কম4কI শলতােক পিরমাপ করেব)।   
 
এফইএম ফাউেTশেনর ওপের যাচাইকরণ িকভােব কাজ কের: 
এফইএম ফাউে¥শেন যাচাইেয়র কােজর ধারা এবং যাচাইকরণ রীিতনীিত িহগ এফইএম-এর অনুর�প। যিদও 
এফইএম ফাউে¥শেনর সংখ'াগিরZ JKই িহগ এফইএম-এর অনুর�প, ফলত )সইসকল JেKর জন' 
যাচাইকরেণর মাপকা"ও একই হেব।  িকছI  ব'িত[ম আেছ।  অনুর�প নয় এমন সকল JেKর জন', দয়া কের 
এই গাইড.েত যাচাই সং[া] িনেদ4 শনা. )দখIন।  
 
সাধারণ যাচাইেয়র রীিতনীিত সHেক4  জানার জন', দয়া কের )দখIন https://howtohigg.org/higg-fem-
verification-program/fem-verification-protocol/ . 
 
এই পথিনেদK শক&েক িকভােব পড়েত হেবঃ 
এই পথিনেদ4 শক. এফইএম ফাউে¥শন সHূণ4 করার জন' পুেরা পথিনেদ4 শনা.েত ßত অ'াে`স Jদান 
করেব। এফইএম ফাউে¥শেনর সম� JK/িল িহগ এফইএেমও আেছ।  অেনক )�েEই, এই িনেদ4 িশকা. 
2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক িনেদ4 িশকার সােথ Jত'� িলs Jদান কের, কারণ এফইএম ফাউে¥শেনর 
অেনক JK এবং যাচাইকরণ মাপকা" িহগ এফইএম-এর অনুর�প।   
 
এফইএম ফাউে¥শেনর JKাবলী )য/িল অনুর�প নয় )স/িলর জন', এফইএম ফাউে¥শেনর জন' সুিনmদno 
পথিনেদ4 শনা. পিরিশoেত )দয়া হেয়েছ। 
 
িনেচর )টিবল. )সইসকল িহগ এফইএম JKাবলীর িদেক ইি�ত )দয় )য/েলা এফইএম ফাউে¥শেনও 
অ]ভI 4Q রেয়েছ।  )যসকল JK হলুদ রঙ িদেয় হাইলাইট করা আেছ )স/েলা ইি�ত কের )য )সই JK/েলােক 
এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অনুশীলনসমূহেক ()যমন, এফইএম ইনপুটসমূহ অথবা উপাU সং[া] 
আবশ'কতা/েলা) Jিতফিলত করার জন' সংেশাধন করা হেয়েছ। 
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ছিব 1: এফইএম ফাউে¥শন JKাবলীর সারাংশ। 
 
কারখানা স?েক;  তথ7 এবং অনুমিতপF 
)ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 
 
 

কারখানা স?েক;  তথ7 এবং অনুমিতপF 
 

১।  আপনার কারখানায় এক বা একািধক কমী0  িক আপনার কারখানার পিরেবশগত 
ব5ব6াপনা সং9া: ি9য়াকলাপ সম<েয়র জন5 দায়ী? 

)ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 
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২। আপনার কারখানার িক সংগঠনগত ভােব পিরেবশগত ব5ব6াপনা সং9া: 
Bকৗশল রেয়েছ যা পিরেবশগত ব5ব6াপনার BFেG দীঘIেময়াদী িসJা: Kহেণর BFেG 
আপনােক িনেদI শনা Bদয়? 

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 

)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 

 
 

৩। আপনার কারখানা িক কারখানার সীমানার মেধ5 বতIমান ি9য়াকলােপর সােথ 
সংযPQ RরSTপূণI পিরেবশগত VভাবRেলােক িচিXত কেরেছ? 

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 

 
 
 

৪। আপনার কারখানায় িক এমন Bকােনা কমIসূচী বা ব5ব6া কাযIকর রেয়েছ যােত 
পিরেবশগত অনুমিতপেGর B\টাস এবং নবীকরণ (Bযখােন Vেযাজ5) পযIােলাচনা এবং 
পযIেবFণ করা যায়? 

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
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)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 

 
 

৫। আপনার RরSTপূণI পিরেবশগত Vভােবর জন5 সম_ আইন, VিবধানRেলা, 
মানদa, Bকাড এবং অন5ান5 আইনগত এবং Vশাসিনক বাধ5বাধকতােক িচিXত করা, 
পযIেবFণ করা এবং পযIায়9েম যাচাই করার জন5 িক আপনার কারখানা Bকােনা 
নিথবJ ব5ব6ার রFণােবFণ কের?  

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 

 
 

(নতP ন) আপনার Bফিসিলdর িক নিথবJ Vি9য়াসমূহ রেয়েছ BযRিল কমী0 েদরেক 
পিরেবশগত জরSির অব6া/ লeন সfেকI  িববরণী Bপশ করেত সFম কের?  

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 
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৬। আপনার কারখানায় িক একd Vি9য়া এবং সময়তািলকা রেয়েছ সম_ সরhােমর 
রFণােবFণ করার জন5? 

িসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং অনুমিতপEসমূহ সং[া] JK/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম এবং 
এফইএম ফাউে¥শন জুেড় একই রেয়েছ। সHূণ4 িনেদ4 শনার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ 
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা – )ফিসিল.র সাইট সHmকnত তথ' এবং 
অনুমিতপE িবভাগ 

 
শি5র ব+বহার ও িজএইচিজ  
 

১।  আপনার কারখানােত শিQর সম_ উৎসRেলা Bবেছ িননঃ  

আপনার সুিবধা িক তার )কান উৎস )থেক শিQর ব'বহার ¡'াক কের? 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
উেcশ' হেলা আপনােক িদেয় পিরমাণগত উপাU Jেবশ করােনা যা আপনার কারখানা কতটা শিQ ব'বহার 

করেছ তা Jদশ4ন কের। এই JK. আপনােক আপনার কারখানার শিQর উৎেসর তািলকা �তির করেতও 

সহায়তা কের, যা কী শিQ ব'বyত হে´, আপনার কারখানার )কাথায় তা ব'বyত হে´, এবং কতটা ব'বyত 
হে´ )সই িবষয়/েলােত }o )বাঝাপড়া Jদান কের। 

সম� উৎস )থেক শিQর ব'বহােরর পিরমাপ হেলা শিQ ব'ব�াপনার িভিU এবং এক. সংগঠেনর জন' তার 
সাmবnক �ায়ী�বাদী কম4কাe। শিQর সম� উৎস/েলার পিরমাপ আপনােক আপনার ব~ হUম 
শিQর ব'বহারেক িবে�ষণ কের, )যেকােনা অ�াভািবক ব'বহারেক িচিiত কের, শিQ ¦ােসর ল�' ি�র কের, 
এবং িজএইচিজ িনগ4মনেক পিরমাপ কের।  
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শিQ িবভাগ. সHূণ4 করার উেcশ' হেলা শিQ ব'বহার ¦াস করার সুেযাগ/েলােক িচিiত করা।  )সটা 
করার Jথম ধাপ হেলা শিQ ব'বহােরর )�েE আপনার ব~ হUম উৎস. িক তা )বাঝা।  একবার আপিন )সটা 
জানেত পারেল, আপিন ¦াস করার িবষয়.েক Jাধান' িদেত স�ম হেবন।  উদাহরণ �র�প, এই JK. 
আপনােক বIঝেত সাহায' কের )য িবদু'ৎ ব'বহার কম করার িবষয়.েত, নািক শিQর অন' )কােনা 
উৎেস আপনার মেনািনেবশ করা উিচত।  

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার )ভৗেগািলক সীমানা এবং আপনার ব'বসািয়ক িনয়Tেণর  অধীন পিরচালনার মেধ' 
ব'বyত সম� শিQেক দয়া কের অ]ভI 4Q করjন (মািলকানাধীন, পিরচািলত অথবা Jত'�ভােব ভাড়া 
)দয়া)।  অেন'র মাধ'েম করােনা )যেকােনা )মরামিত অথবা )সবা-Jা� এলাকা )যমন "কাদারী চI িQেত 

চালােনা ক'া�ন অথবা ভাড়ার )দাকানেক দয়া কের এর বাইের রাখIন। 

শিQর ব'বহার অনুসরণ করা শিQর ব'বহার ব'ব�াপনায় Jথম ধাপ িহেসেব িবেবিচত। আপনার শিQ 
অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কায4[ম JিতZার সময়, িন�িলিখত িবষয়/িল িদেয় Vরj করjনঃ 

● শিQ ব'বহােরর উৎস িচিiত করার জন' ব'বসা এবং Jেয়াগগত Jি[য়ার ম'াপ �তির করা। 
o rকাঃ কারখানা অথবা সাইেট থাকা ভাড়ােটেদর �ারা খরচ হওয়া শিQ যা আপনার 

কারখানার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন নয় )স/েলা িহগ এফইএম )থেক শিQ 
সHmকnত িরেপা.4েঙর জন' বাদ যাওয়া উিচত।  উদাহরণ �র�প, সাইেট অবি�ত ক'া�ন/ 
খাদ' )সবা Jদানকারীর �ারা ব'বyত শিQ যা আপনার কারখানার মািলকানাধীন বা 
িনয়Tণাধীন নয় তা বাদ যােব। 

● শিQ ব'বহােরর উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o [য় করা িবদু'ৎ, বাÔ এবং তােপর ব'বহােরর পিরমাণ িনধ4ারণ করার জন' ইউ.িল. িবল 

ব'বহার করjন। 
o কারখানায় শিQ উৎপাদেনর জন' ব'বyত অন'ান' Ïালািন )যমন কারখানার 

মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন িডেজল )জনােরটর বা বয়লােরর কয়লার ব'বহারেক 
অনুসরণ করjন। 

o কারখানার মািলকানাধীন বা িনয়Tণাধীন চলনশীল দাহ'তামূলক উৎস/িল )যমন 
Jাইেভট গািড় এবং ফক4  িলফেটর জন' ব'বyত Ïালানীর অনুসরণ করা। 

o পুন4নবীকরণেযাগ' শিQর উৎপাদন অনুসরণ করার জন' সাব-িমটার বসােনা, যিদ 
পুন4নবীকরণেযাগ' শিQ কারখানােতই উৎপািদত হয়। 

o যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব 
সংzািয়ত এবং অনুেমািদত হেত হেব। 

● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক ব'বহােরর )রকড4 ) এমন এক. 
িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
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অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
()যমন, এে`ল, িসএসিভ)]  এবং যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার জন' Jাসি�ক পিরেপাষক 
Jমাণেক র�ণােব�ণ করা অনুেমাদন কের 

এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন: 

o শিQর সম~ উৎেসর জন' পিরমােপর হার এবং পWিত 

o িবদু'ৎ, Ïালানী, বাÔ এবং অন'ান' শিQ খরেচর )রকড4  ()যমন মািসক িবল এবং বাmষnক 

খরেচর )রকড4 ; )Pডশীেট Jণীত িমটােরর )রকড4 ও ()যমন এে`ল) চলেব যিদ িমটােরর )রকড4  
যাচাই করার জন' পাওয়া যায়) যার )মাট পিরমাণ JেKর উUর িহেসেব )দয়া িরেপাট4  করা 
উUর/েলার সােথ িমেল যায়। 
o ● িজÁাসা করার জন/ IPাবলী:Discussion with Management: 

▪ )ফিসিল.র শিQর উপাU অনুসরণ কায4[ম সHেক4  এবং কীভােব উপােUর /ণগত মান 

বজায় রাখা হয় )স সHেক4  Jধান কম4চারীরা অবিহত 

▪ মূল কমী� রা শিQর ব'বহার এবং িGন হাউস গ'ােসর িনগ4মেনর অনুমিতপE/লাইেসে�র 

আবশ'কতা, )কাথায় Jেযাজ' )স সHেক4  সেচতন ? 

▪  কমী� েদর অ'াে`স রেয়েছ, এবং )বােঝন, শিQ ব'বহার, পিরবহন এবং িGন হাউস গ'াস 

িনগ4মেনর Jি[য়া, )কাথায় যথাযথ ?  
 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 

o সাইেট থাকা িমটার  

o শিQর সােথ সHmকnত সর�াম (উৎপাদন বা শিQ ব'য়) 

▪ র�ণােব�ণ (স"ক র�ণােব�ণ হয় বেল মেন হয়?)  
 
 

পািনর ব3বহার  
 
7েযাজ.তা : 
এই িবভােগর Jেয়াগেযাগ'তা িবষেয় সHূণ4 পথিনেদ4 শনা পাওয়ার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ্  
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – পািন িবভাগ   
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১।  আপনার কারখানার ব5বহার করা পািনর সম_ উৎসRেলা Bবেছ িনন 

আপনার সুিবধা িক তার 7কান উৎস 7থেক জল ব/বহার e/াক কের? 

এই JK. আপনােক আপনার )ফিসিল.র পািনর উৎেসর তািলকা �তির করেত সহায়তা করাই 
উেcশ', যা )কান পািন ব'বyত হে´, আপনার কারখানার )কাথায় তা ব'বyত হে´, এবং কতটা 
ব'বyত হে´ )সই িবষয়/েলােত }o )বাঝাপড়া Jদান কের।   

দয়া কের )খয়াল করjন )য আপিন যিদ ব'বyত পািনর উৎস/েলােক িচিiত না করেত পােরন, এই JেKর 
জন' আপনার উUর িহেসেব দয়া কের )বেছ িনন "পািন - সাধারণ অথবা অজানা উৎস" । 

  

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JK. আপনােক আপনার কারখানার পািনর উৎেসর তািলকা �তির করেত সহায়তা কের, যা )কান পািন 
ব'বyত হে´, আপনার কারখানার )কাথায় তা ব'বyত হে´, এবং কতটা ব'বyত হে´ )সই িবষয়/েলােত 
}o )বাঝাপড়া Jদান কের।   

পািন ব'ব�াপনার িভিU হেলা তাজাপািনর সম� উৎস )থেক তাজাপািন ব'বহােরর সম� পিরমাপ )নয়া। 
তাজাপািনর সম� উৎস/েলার পিরমাপ িনিXত করা পািনর ভারসাম' র�া করা, তাজাপািন-িভিUক মূল 
কম4কI শলতার সূচক (কী পারফরম'া� ইি¥েকটর, )কিপআই) ি�র করা, িছtপেথ পািন িনঃসরণ িচিiত 
করা, এবং তাজাপািনর ফI টিJw JিতZা ও পিরমাপ করার স�মতায় সহায়তা কের।  মািসক অথবা আেরা 
ঘন ঘন পািন পিরমাপ করার সুপািরশ করা হয় ()যমন, অনসাইট িমটার িরিডং)।  

তাজাপািনর সবেচেয় Jচিলত ব'বহার হেলা নগরপািলকা অথবা শহেরর পািন যা পােE রাখা যায় (পান 
করার )যাগ')। অন'ান' উৎস/েলা হেত পাের ভf -গভ4 � কI েয়া, উপিরভােগর পািন (¦দ, নদী, এবং )ছাট নদী), 
ব~  র পািন, িরসাইক্ ল করা Jেসস পািন, এবং এমনিক )কােনা Jবাহ )থেক সংগৃহীত জমা পািন যা 
বিহরাগত উৎস )থেক ব'বসােক সরবরাহ করা হেয়েছ। 

 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
কারখানার )ভৗেগািলক সীমানা এবং আপনার ব'বসািয়ক িনয়Tেণর অধীন পিরচালনার মেধ' ব'বyত সম� 
পািনর উৎসেক দয়া কের অ]ভI 4Q করjন (মািলকানাধীন, পিরচািলত অথবা Jত'�ভােব ভাড়া )দয়া)। 

অেন'র মাধ'েম করােনা )যেকােনা )মরামিত অথবা )সবা-Jা� এলাকা )যমন "কাদারী চI িQেত চালােনা 
ক'া�ন অথবা ভাড়ার )দাকানেক দয়া কের এর বাইের রাখIন। 
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পািনর ব'বহারেক অনুসরণ করা পািনর ব'ব�াপনায় Jথম ধাপ িহেসেব িবেবিচত। এভােব Vরj করার জন' 
সুপািরশ করা হয়ঃ 

● পািনর উৎস, এবং পািন ব'বহার কের )যসব )�E/Jি[য়া )স/িলেক িচিiত করার জন' ব'বসা 
এবং Jেয়াগমূলক Jি[য়ার িবশদ বণ4না। 

● পািন ব'বহােরর উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o [য় করা পািনর পিরমাণ িনধ4ারেণর জন' ইউ.িল. িবেলর ব'বহার 
o অন'ান' Jেযাজ' উৎস, )যমন ব~  র পািন, িরসাইক্ ল করা পািন, ইত'ািদ )থেক পািনর 

ব'বহার অনুসরণ করার পWিত িনধ4ারণ করা। 
o সাইেট ব'বyত পািনর পিরমাণ অনুসরণ করার জন' সাব-িমটার বসােনা। 
o পািনর ব'বহার িনধ4ারণ করার জন' যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী-

িবদ'া যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব পিরভািষত এবং অনুেমািদত হেত হেব। 
o জায়গা. িকভােব পািন )পেয় থােক তার তািলকা )নয়া এবং পািন )কাথা )থেক আেস এবং 

)ক বা কী )সই পািন সরবরাহ কের )স িবষেয় তথ' সংGহ করা। 
● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক ব'বহােরর )রকড4 ) এমন এক. 

িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
অনুেমাদন কের ()যমন, এে`ল, িসএসিভ)] এবং Jাসি�ক পিরেপাষক Jমাণ যাচাই চলাকালীন 
পয4ােলাচনার জন' র�ণােব�ণ করা। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
হঁ.া  

• নিথপW আবশ.কঃ 
o পািন খরেচর )রকড4 ()যমন, মািসক িবল বা বাmষnক খরেচর )রকড4 ; এক. )Pডশীেট ()যমন 

এে`ল)-এ Jণীত িমটািরং )রকড4  তত�ণই "ক আেছ যত�ণ পয4ােলাচনার জন' িমটািরং 
)রকড4 ও পাওয়া যায়) যার )মাট সংখ'া. সম� JেK )দয়া উUেরর মাধ'েম িরেপাট4  করা উপােUর 

সােথ িমেল যায়। 

o )যখােন Jেযাজ', িমটার [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 

o )যখােন Jেযাজ' অনুমােনর Jণালীেক নিথবW করা 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 

o পািনর )ভতের Jেবশ এবং/অথবা িন¶াশেনর উৎস/িলেক সুিনিXত করা 
o যিদ )কােনা কারখানার )ªা িমটার থােক, )ªা-িমটার/েলা যথাযথ জায়গায় আেছ িকনা এবং 

কাজ করেছ িকনা তা িনিXত করা 
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বজ6 3পািন  
 
7েযাজ.তা : 
এই িবভােগর Jেয়াগেযাগ'তা িবষেয় সHূণ4 পথিনেদ4 শনা পাওয়ার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ্  
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন 
2021 িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 িশকায় – বজ4 'পািন িবভাগ-এ   

১।  আপনার !ফিসিল& িক এর বজK .পািনর পিরমােণর িদেক নজর রােখ ?  (িশVজাত/ ঘেরায়া/ 

িম�)  
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

 

িশ@জাতঃ আপনার )ফিসিল.েত সম� উৎপাদনগত এবং/অথবা বািণিজ'ক ি[য়াকলাপ অ]ভI 4Q করjন 
)যমন, িশ@জাত Jি[য়াকরণ, লুি®েকশন, র�ণােব�ণ ইত'ািদ।  
 
ঘেরায়া ঘেরায়া সম� বজ4 'পািন উৎপাদন Jি[য়ােক অ]ভI 4Q করjন যার মেধ' রেয়েছ ডmমnটির, )শÉচাগার, 
Ûানাগার, এবং রা�াঘর )থেক িনঃসৃত বজ4 'পািন/ Jবাহ ইত'ািদ।  
 
এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা িনিXত করা )য সাইট. জােন )য কতটা বজ4 'পািন উৎপািদত হে´ এবং তা )কাথায় 
িন¶ািশত হে´।  এই তথ' )ফিসিল.র পািনর ভারসাম' )থেক পাওয়া )যেত পাের।  এই JেKর উUর 
)দয়ার মাধ'েম, )ফিসিল./েলা )দখােত পাের )য তারা কীভােব বজ4 'পািনর পিরমােণর িদেক নজর রােখ এবং 
তার ব'ব�াপনা   কের।  আপনার পিরমাণ সHেক4  অবগত হওয়া যথাযথ পিরেশাধন ব'ব�ার িবক@ িবষেয় 
িসWা] )নয়ার )�েE এক. দরকাির Jথম পদে�প।  

বজ4 'পািন অনুসরণ সHূণ4দৃশ'মানতা Jদান কের এক. )ফিসিল.র �দনি¯ন কায4কলােপর )�েE 
এবং )কান কায4কলাপ/েলা বজ4 'পািনর আয়তনেক Jভািবত কের )সই িবষেয়ও।  আপনার বজ4 'পািনর 
আয়তন সHেক4  অবগত থাকা Jত'�ভােব পিরেবশগত Jভাব এবং Jেয়াগসং[া] ব'েয়র সােথ সHmকnত। 
 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বজ4 'পািন অনুসরেণর )�েE )যখােন Jেযাজ' )সখােন ঘেরায়া এবং িশ@ে�Eজাত উভয় Jকার বজ4 'পািনই 
অ]ভI 4Q হওয়া উিচত এবং আপনার কারখানার অভ']ের সম� িনম4াণ এবং/অথবা বািণিজ'ক কম4কাে¥র 
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কারেণ উৎপািদত সম� পািন যা আপনার চ�ের হয় িন¶ািশত হেয়েছ, িরে§ইম/িরসাইক্ ল করা হেয়েছ 
অথবা পুনব4'বyত হেয়েছ, )স/িলেকও অ]ভI 4Q করা উিচত। 

বজ4 'পািনেক অনুসরণ করার সময়, এইভােব Vরj করার জন' সুপািরশ করা হয়: 

● কারখানা চ�র/িলেক এবং Jি[য়া/িলেক মানিচEায়ণ কের )নয়া যােত বজ4 'পািন )কাথায় 
উৎপািদত হয় এবং িন¶ািশত হয়, )স/িলেক িচিiত করা যায়। 

● বজ4 'পািন সং[া] উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o চ�ের িমটার বসােনা অথবা সাইট-বিহভf 4 ত পিরেশাধনাগােরর িমটার )থেক Jা� ইনভেয়স 

ব'বহার করা 
o উৎপািদত বজ4 'পািনর পিরমাণেক িনধ4ারণ করার জন' যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা 

হয়, গণনার Jণালী.েক যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব পিরভািষত এবং অনুেমািদত 
হেত হেব। 

● অনুসরণ সং[া] উপাUেক ()যমন, �দিনক, সা�ািহক, মািসক )রকড4 ) এমন এক. িবন'ােস )রকড4  
করjন যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) অথবা 
অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা অনুেমাদন 
কের ()যমন, এে`ল, িসএসিভ)] এবং Jাসি�ক পিরেপাষক Jমাণ যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার 
জন' র�ণােব�ণ করjন। 

বজ4 'পািন িনKমেণর )রকড4 সমূহ ()যমন, মািসক িবল এবং বাmষnক িনKমেণর )রকড4 সমূহ; )Pডশীেট 
()যমন, এে`ল) সংGহ করা িমটািরং )রকড4 ও চলেব যিদ পয4ােলাচনার জেন' িমটািরং )রকড4  উপল¾ থােক। 
 

 
)য সম� কারখানা িশ@জাত বজ4 'পািন উৎপাদন কের িনেচর JK. )কবলমাE তােদর জন' Jেযাজ'। 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােব: 
হঁ.া  

• আবশ.ক ডকO েমেnশন: 
 

o বজC /পািন িনKমেণর 7রকডC সমূহ (7যমন, মািসক িবল এবং বা�ষ�ক িনKমেণর 7রকডC সমূহ; 

7Pডশীেট (7যমন, এে\ল) সংVহ করা িমটািরং 7রকডC ও চলেব যিদ পযCােলাচনার জেন/ িমটািরং 

7রকডC  উপল� থােক। 

o )যখােন Jেযাজ' )সখােন িমটার [মাsেনর )রকড4  ()যমন, িনম4াতার িববরণী অনুযায়ী)। 
 

● পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব: 
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o বজ4 'পািন/ বজ4 'তরল িক )কােনা বজ4 'পািন/বজ4 'তরল পিরেশাধনাগােরর িদেক বািহত হে´ 
অথবা িন¶াশেনর আেগই পিরেশািধত হে´? 

o দূষণ বা অবেরাধ�ান )থেক উপিরভােগর পািন/ঝেড়র পািন িক িবনা বাধায় িন¶ািশত হয়?  
o বজ4 'পািন/ বজ4 'পািন িনKমেণর জন' JিতÑত Jি[য়া িক অনুসৃত হে´?  ()যমন, 

বজ4 'পািনর ব'ব�াপনা, ি[য়াকলাপ ইত'ািদ)  
o পিরেবেশ উপেচ পড়া বা িছt িদেয় )বিরেয় যাওয়ার Jিত িক ল�' রাখা হয়?  
o )যখােন পািনেক সংGহ এবং অনুসরণ করা হয় )সখানকার বয়লােরর িক )া-ডাউন এবং 

)মমে®ন পির¶ার করার অন'ান' কায4কলাপ রেয়েছ? 
 
 

)য সম� কারখানা িশ@জাত বজ4 'পািন উৎপাদন কের িনেচর JK. )কবলমাE তােদর জন' Jেযাজ'। 
(নতO ন) আপনার কারখানােত িক ঝেড়র নালা ব.বGায় 7বািহত ঝেড়র পািনর সােথ বজK .পািনেক 

িমি�ত হওয়া !থেক িবরত রাখার !কানও ব.বGা রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   

 
 

িনে�াQ JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র )�েE Jেযাজ' )য/েলা সাইেটর বাইের এক. বজ4 'পািন 
পিরেশাধনাগারেক ব'বহার কের  

২। সাইট-বিহভ[K ত বজK .পািন পিরেশাধনাগােরর নাম এবং !যাগােযােগর cকানা িক আপনার কােছ 

আেছ ?  
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   
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)য সম� কারখানা িশ@জাত বজ4 'পািন উৎপাদন কের িনেচর JK. )কবলমাE তােদর জন' Jেযাজ' 
৩। বজK .পািন সং8া] !কােনা জরEির পিরিGিতর সৃ� হেল িক আপনার কারখানােত !কােনা 
সহায়ক (ব.াক-আপ) পিরকVনা আেছ?  
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   

 
 

)য সম� কারখানা িশ@জাত বজ4 'পািন উৎপাদন কের িনেচর JK. )কবলমাE তােদর জন' Jেযাজ' 
(নতO ন) আপিন িক িনি�ত করেত পারেবন !য বজK .পািন !কােনা িছ�পেথ 7বািহত হে� না বা 
বাইপাস করেছ না? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   

 
 

পরবতী�  JK. )কবলমাE )সইসকল )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/িল )সইধরেনর িশ@েকিDক 
বজ4 'পািন উৎপ� কের যােক চ�েরই (অন-সাইট) পিরেশাধন করা হয়। 

৪। িবপ£নক কাদা (রাসায়িনক / িশVেMW-সJjকkত) িক যথাযথভােব িনaাশন করােনা হয় ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   
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পরবতী�  JK. )কবলমাE )সইসকল )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/িল )সইধরেনর িশ@েকিDক 
বজ4 'পািন উৎপ� কের যােক চ�েরই (অন-সাইট) পিরেশাধন করা হয়। 

৫। িবপদহীন কাদা িক যথাযথভােব িনaািশত করা হেয়েছ? (!কবলমাW ঘেরায়া বজK .পািন) 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   

 
 

পরবতী�  JK. )কবলমাE )সইসকল )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/িল বজ4 'পািনেক )সপ্ .ক ব'বহার 
কের পিরেশাধন কের। 

৬। আপনার !ফিসিল& িক বজK .পািনেক িনaাশন করার আেগ !সপ্ &ক ব.বহােরর মাধ.েম তােক 

পিরেশাধন কের? 
 
এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বজ4 'পািন িবভাগ   

 
 

বায়$ িনগ(মন 
 
Nেযাজ2তা : 
এই িবভােগর Iেয়াগেযাগ/তা িবষেয় সvূণC পথিনেদC শনা পাওয়ার জন/ দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ্  এফইএম 
িবষয়ক িনেদC িশকাE 7দখUন 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বায়I  িনগ4মন িবভাগ  
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িনেচর JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/েলােত ি[য়াকলােপর কারেণ বায়I  
িনগ4মেনর উৎস রেয়েছ 

১। আপিন িক কাযKকলাপ !থেক আপনার বায়O িনগKমন �.াক কেরন? 
 
এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcশ' হেলা )ফিসিল./িলেক িদেয় সাইেটর ি[য়াকলাপ িবষয়ক বায়I  িনগ4মন সHেক4  িরেপাট4  
করােনা। কারখানার উৎপাদন )থেক অন-সাইট পিরচালনার সম� জায়গা )থেক বাতােস সম� স¸াব' 
িনগ4মনেক তািলকাভI Q করার িদেক এই JK. আপনােক চািলত করেব। 
 

7যO িNগত িনেদK শনা  
বায়Oর >ণগত মােনর মানদT: কারখানা )থেক এমন িনগ4মন হওয়া উিচত না যােত দূষক পদাথ4 এই 

পিরমােণ থােক যা Jাসি�কভােব পিরব'া� /ণগত মােনর িনেদ4 শনার র�পেরখােক }শ4 কের )ফেল অথবা 
অিত[ম কের যায় অথবা Jাসি�কভােব পিরব'া� /ণগত মােনর িনেদ4 শনার.  িকছU  7দশ িনয়Tক মূল/ায়েনর 

(পারিমEং) জন/ ভ� গভC /0 Wের কনেসে½শন পিরমাপেক ব/বহার কের। 
 

িনগKমন মানদT (কনেসে±শন): বায়I  দূষেণর সীমােরখা/েলা কখনও কখনও ঘনে�র সীমােরখা ()যমন 

িপিপএম, এমিজ/এম3.বায়I  দূষণ ¦ােসর সামিGক লে�'র িভিUেত Jশাসিনক কত~ 4প� িনগ4মেনর 

কনেসেæশেনর সেব4া» মাEা িনধ4ারণ করেত পােরন। উদাহরণ �র�প, গািড়র জন', সরকার কনেসেæশেনর 

সীমােরখা এ`হেq পিরমােপর িভিUেত িনয়Tণ করেত পােরন।.  
 

িনগKমেনর মানদTসমূহ (পিরমাণ): বায়I  দূষেণর সীমােরখােক )কােনা এক. উৎস )থেক িনগ4ত Jক~ ত 

পিরমােণর মাধ'েমও মাপা )যেত পাের। )কােনা )কােনা Jশাসিনক কত~ 4প� এক. )গাটা কারখানা )থেক 

িনগ4মেনর বাmষnক পিরমাণেক সীিমত করেত পােরন, তেব, অন'রা Jিবধান বা অন'ান' বাধ'বাধকতা �ারা 
িবেশষভােব পিরভািষত অথবা িনেদ4 িশত পেয়w )সাস4 এিমশনেক Jেয়াগ করেত পােরন। পিরমাণ হেলা 
িনগ4মেনর )মাট পিরমাণ যার সবেশেষ পিরেবেশর উপর Jভাব থােক। 
 

�ানীয় Jশাসিনক পিরক@নার িভিUেত িনগ4মন পয4েব�েণর জন' Jশাসিনক বাধ'বাধকতা পিরবmতnত হয়। 

িনগ4মন সং[া] উপাU এবং আপনার পয4েব�ণ কম4সূচীর মাধ'েম J�ত পিরব'া� বাতােসর /ণগত মান 

দীঘ4 সময় ধের কারখানা এবং Jি[য়া )থেক িনগ4মেনর )�েE Jিতিনিধ�মূলক হওয়া উিচত। উদাহরণ 
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�র�প, উৎপাদন Jি[য়ােত )যন উপাU সময়-িনভ4 র �বিচেE'র িহেসব রাখেত পাের )যমন ব'াচ-িভিUেত 

উৎপাদন এবং মরসুিম Jি[য়ার �বিচE'সমূহ।  
 
বায়O িনগKমেনর এক& ইনেভnির 7�ত করাঃ 
িনগ4মন এবং তােদর উৎসেক িচিiত এবং ব'ব�াপনা করার জন' বায়Iর এক. তািলকা কারখানার দরকার। 
কারখানার জন' এক. ইনেভwির J�ত করার জন', সম� ধরেনর সহায়ক ি[য়াকলাপ এবং সর�ামেক 
অ]ভI 4Q করেত হেব। তািলকা.র হালনাগাদ থাকােক সুিনিXত করার জন' িনয়িমত পয4ােলাচনা করা 
উিচত। ইনেভwিরেত িনগ4মেনর উৎস/েলা যা অনুমিতপE �ারা িনয়িTত এবং )য/েলা বত4মােন িনয়িTত 
নয়, সবই অ]ভI 4Q হওয়া উিচত। 
 
ইনেভwিরেত িন�িলিখত উপাদান/েলার অ]ভI 4 িQ সুপািরশ করা হেয়েছ ((সূE: িজএসিসিপ): 

● দূষক যা বত4মােন রেয়েছ বা থাকার স¸াবনা আেছ 
● িনগ4ত Jিত. দূষেকর পিরমাণ 
● িনগ4মন/ িডসচাজ4  পেয়w 
● িনয়Tক িডভাইস এবং তােদর কায4কলােপর প'ারািমটার/েলা 
● ঘন ঘন পয4েব�ণ করা 
● আইিন Jিবধােনর সােথ সাম�স'পূণ4তা 

ইনেভwিরর এক. উদাহরণ ডাউনেলাড করা )যেত পাের এখােন: https://www.sumerra.com/wp-
content/uploads/Air-Emissions-Inventory.xlsx 
 

িনগKমন পরীMা (কনেসে±শন বা ঘন²): িনগ4মেনর পরী�া কখনও কখনও কনেসেæশেনর মাধ'েম 
িনয়িTত হয়, )য.েত পরী�ার িনmদno এলাকা/েলােক Jিতবার Jেদয় িনগ4মেনর আওতাধীন হেত হয়। 
Jিতিনিধ�মূলক কায4কলাপ-সং[া] িসনািরওেত পরী�া করা হেব, এবং মানদeিবহীন পরী�া/েলা 
অথবা গণনা পৃথকভােব করা )যেত পাের।  Jিত. পরী�া পWিত এবং/অথবা সর�াম যা িনগ4মন 
িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় )স/েলার স¸বত এক. নূ'নতম সময় এবং/অথবা পুনব4ার পরী�া করার 
বাধ'বাধকতা রেয়েছ, এবং সংখ'াতTগত এই �বিচE'/েলােক িবেবচনা করা হেব।   
 
িনগ4মেনর পরী�া িনর]র পয4েব�েণর মাধ'েম, অথবা Jিতিনিধ�মূলক কায4কলাপ-সং[া] পিরি�িতেত 
�তT পরী�ার মাধ'েম এবং এক বছর সময়কাল ধের )দখার জন' অথবা গণনার মাধ'েম Jামাণ' 
কায4কলােপর জন' িনগ4মেনর পিরমাণেক গণনা করেত ব'বহার হেত পাের।  Jিত. পরী�া পWিত 
এবং/অথবা সর�াম যা িনগ4মন িনধ4ারেণর জন' ব'বহার হয় )স/েলার স¸বত এক. নূ'নতম সময় 
এবং/অথবা পুনব4ার পরী�া করার বাধ'বাধকতা রেয়েছ, এবং সংখ'াতTগত এই �বিচE'/েলােক িবেবচনা 
করা হেব।   
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● নিথপW আবশ.কঃ 
o কারখানার কায4কলােপর সােথ জিড়ত সম� উৎস )থেক বায়I েত িনগ4মেনর জন' এক. 

ইনেভwির। 
o িনগ4মেনর পরী�া / পয4েব�েণর িরেপাট4 ।  এক. )Pডশীেট ()যমন এে`ল) একিEত করা 

পরী�ার উপাU "ক আেছ যখন পরী�ার ফলাফল পয4ােলাচনার জন' পাওয়া যায় এবং উপাU 
সম� JেKর উUের িরেপাট4  করা তেথ'র সােথ িমেল যায়। 
 

• পিরদশKন - হােতকলেম !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o তািলকাভI Q বায়I  িনগ4মেনর অনসাইট মূল'ায়ণ 
o সম� Jেযাজ' সর�ােমর তািলকা উৎেসর তািলকায় অ]ভI 4Q থাকাটা িনিXত করjন 

 
 

িনেচর JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/েলােত উৎপাদনজিনত বায়I  িনগ4মেনর 
উৎস রেয়েছ 
২। আপিন িক আপনার উৎপাদনজিনত বায়O িনগKমন �.াক কেরন? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন।  

 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
Jেসস এয়ার এিমশেনর উৎস/েলার সHেক4  আপনার কারখানার অবিহত থাকা এবং )স/েলােক পয4েব�ণ 
করা এবং িনয়Tেণর মাধ'েম পদে�প Gহণ করা এই JেKর উেcশ'। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
সম� ধরেনর Jেসস িনগ4মনেক ¡'াক করা উিচত, যিদ )স/েলােক আবW )রেখ q'াক/িচমিনেত মুQ করা 
স¸ব হয়, তবIও। এর অ]ভI 4Q হেত পাের নন-পেয়w উৎস/েলা )যমন Vকােনার ক�/িল, অথবা 
িফউিজ.ভ িনগ4মন )যমন বাইেরর ধI েলা।  
 
তািলকায় িন�িলিখত উপাদান/েলার অ]ভI 4 িQ সুপািরশ করা হেয়েছ (সূE: GSCP): 

● দূষণকণা যা বত4মােন রেয়েছ বা থাকার স¸াবনা আেছ  
● যিদ Jেযাজ' হয়, )যেকােনা িনয়Tক িডভাইস 
● আইিন Jিবধােনর সােথ সাম�স'িবধান, যিদ Jেযাজ' হয় 
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নন-পেয়w )সাস4 এিমশেন িনগ4ত দূষেকর পিরমাণ িচিiত করার জন' সাধারণত িভ� পWিতর Jেয়াজন হেত 
পাের। িনmদno Jিবধািনক গণনা অথবা িরেপা.4ং Jণালী িফউিজ.ভ উৎস/েলার জন' Jেযাজ' হেত পাের।  
বায়I  িনগ4মন কীভােব িনধ4ারণ করা যােব )স সHেক4  অিতিরQ ব'াখ'া এবং উদাহরণ িনেচ তািলকাভI Q করা 
হেলাঃ 

1. ইনেভwির-িভিUক (িনগ4মেনর স¸াব'তা, িপ.ই) 
o িনগ4মেনর স¸াবনা সম� বায়I  িনগ4মেনর জন'ই ইনেভwিরেত )দেখ যার অ]ভI 4Q 

হেলা শিQ উৎপাদন এবং Jেসস রসায়ন যােত )সই কারখানা )থেক িনগ4ত 

অিধকতম পিরমাণ.েক JিতZা করা যায়।   
 

2. ইনেভwির-িভিUক (িনগ4মেনর স¸াব'তা + ভেরর সমতা এবং/অথবা সহায়ক কায4) 
o একবার িপ.ই িবে�ষণ সHূণ4 হেল, মাস ব'ালা� (ভেরর সমতা) এবং/অথবা 

সহায়ক অনুমান )যাগ করা )যেত পাের।  
 

3.  িনগ4মন )হতI -িভিUক (কারখানা অথবা অফ-সাইট পরী�া) 
▪ এই ধরেনর পরী�া/েলােক সাইেট বা সাইেটর বাইের )কানও 3য় প� �ারা করা 

)যেত পাের।  দয়া কের )খয়াল করেবন )য সাধারণ )রিসিপ এবং উপাদানেক 

অবশ'ই অনুর�প অথবা যেথo পিরমােণ সমতI ল হেত হেব এই )হতI .েক (ফ'া�র) 

ব'বহার কের একই িনগ4মন উৎপাদন করার জন'।  কখনও কখনও, এক. িনmদno 

কারখানােত, কেয়কশত বা কেয়ক হাজার িনগ4মেনর )হতI  Jেয়াজন হয় তােদর 

কায4কলাপেক Jিতিনিধ� করার জন'।  এই Jণালী. ব'বহার করার জন' সম� 

পরী�া এবং ডকI েমেwশন পাওয়া )যেত হেব।  )যখােন )রিসিপ এবং উপাদােনর 

নকশা খIব ঘন ঘন না বদলায় না, অথবা যখন অনুর�প )রিসিপ দীঘ4 সময় ধের 

ব'বহার হয়, এ. বারবার িনগ4মন িবষয়ক পরী�া Jিতেরাধ করার জন' িনগ4মেনর 

আনুমািনক িহেসেবর )�েE খরচ কমােনার এক. অত'] কায4করী উপায় হেত 

পাের।.  

িনগ4মেনর আনুমািনক িহসােবর পWিত. অবশ'ই উৎেসর ধরেনর Jিত Jেযাজ' হেত হেব ()যমন, মধ'বতী�  
সমেয়র কম4কাe অথবা িবিভ� রাসায়িনেকর মাEায় উ» পিরবত4 েনর )�েE )সই Jি[য়ার জন' বাmষnক �ের 
tাবেকর Gহেণর িভিUেত পিরমাণেক পিরমাপ করা যায়)। 
 
ভেরর সমতার উদাহরণঃ িনগ4মনেক পিরমাপ করা যায় ব'বyত উপকরণসমূেহর রাসায়িনক গঠেনর িভিUেত 
()যমন, িভওিস উপাদান বা �তT দূষেকর শতকরা হার) এবং বছের কতটা রাসায়িনক ব'বহার করা হেয়েছ 
()যমন, িলটার/বছর)। 
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
● নিথপW আবশ.ক:  

o উৎপাদন Jি[য়াসমূহ )থেক বাতােস িনগ4মেনর সম� উৎস/েলার জন' বাতােস িনগ4মেনর 
এক. ইনেভwির। 

o িনগ4মেনর পরী�া / পয4েব�েণর িরেপাট4 । এক. )Pডশীেট ()যমন এে`ল) একিEত করা 
পরী�ার উপাU )দয়া "ক আেছ যখন পরী�ার ফলাফল পয4ােলাচনার জন' পাওয়া যায় এবং 
উপাU সম� JেKর উUের িরেপাট4  করা তেথ'র সােথ িমেল যায়। 

 
• পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িজিনস>িল !দখেত হেব: 

o সম� Jেযাজ' যTপািতর তািলকা উৎেসর তািলকায় অ]ভI 4Q থাকাটা িনিXত করjন 
o সরকারী/ অনুেমািদত সং�া �ারা  িনয়িTত িনগ4মেনর সম� সূE/েলার )টq )রজােËর সহায়ক 

কাগজপE 
 
বায়I  িনগ4মন অনুসরেণর জন'  অিতিরQ িনেদ4 শনা পাওয়া )যেত পাের 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক 
এফইএম িনেদ4 িশকায় – বায়I  িনগ4মন িবভােগ  
 
 

িনেচর JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/েলােত বায়I  িনগ4মেনর )রি¼জােরw 
রেয়েছ  
৩। এই 7িতেবদেনর বছের আপনার কারখানা িক !কানও িবদ.মান সর_ােম অিতিরN 

!রি¬জােরn !যাগ কেরেছ? 

আপিন িক !রি¬জােরেnর ব.বহার/িনগKমন অনুসরণ কেরন? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 

যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 

 

!কবলমাW তখনই না বলেবন যিদ আপিন বত4মান সর�ামসমূেহর সােথ  িরেপা&Kং বছের অিতিরN 
!রি¬জােরn না !যাগ কের থােকন । পুেরা ন�র )দয়া হেব। 
 
যিদ িরেপা.4ং বছের )কানও িবদ'মান সর�ােমর সােথ )কােনা )রি¼জােরwও )যাগ করা আেছ িকনা )স 
িবষেয় আপিন অবিহত না হন, তাহেল আপনার উUের বলা উিচত জানা !নই।  
 
"আপনার কারখানা িক িরেপা&Kং বছের িবদ.মান সর_াম>িলর সােথ !কােনা !রি¬জােরnও !যাগ 
কেরেছ?" JK.র জন' আপনার )বেছ )নয়া উিচত হঁ'া, যিদ আপনার জানা থােক )য )রি¼জােরw )যাগ করা 
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হেয়িছল, িক¢ পিরমাণ সHেক4  আপিন অবিহত না থােকন, এবং "আপিন িক !রি¬জােরেnর 
ব.বহার/িনগKমন অনুসরণ কেরন? JK.র উUের )বেছ )নেবন না 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JK. আপনােক )কান )রি¼জােরw/েলােক ব'বহার করা হে´, আপনার কারখানােত )কাথায় 

)স/েলােক ব'বহার করা হে´, এবং স¸াব' কতটা বায়Iম¥েল িনগ4ত হে´ )স/িলেক সনাQ করেত সহায়তা 
কের। 
 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
)রি¼জােরw/েলা হেলা ওেজান-)শাষক পদাথ4 যা িজএইচিজ িনগ4মন এবং জলবায়I  পিরবত4 েনর )�েE 
�িতকর অবদান রাখেত পাের সাধারণ )রি¼জােরw/েলােত তf লনামূলক উ»মাEার �বি½ক উÚায়েনর 
স¸াব'তা ()¬াব'াল ওয়াmমnং )পােটনিশয়াল, িজডাj'িপ) থাকার কারেণ। )রি¼জােরw/েলা Jায়শই 
িছtযIQ সর�াম, )মরামিত এবং িডসেপাজােলর মাধ'েম িনগ4ত হেয় থােক। 
 
যিদও অিধকাংশ আধIিনক সর�ােম িছtেক কিমেয় আনার মেতা কেরই নকশা করা হয়, যিদ হেয় যায় তাহেল 
িছt/েলােক িচিiত করেত পারা জরjির।  িছt/েলােক সাধারণত িচিiত করা হয় সর�ােম বাড়িত 
)রি¼জােরw )যাগ করেত হেল।  এক. কম4পিরক@না থাকা দরকার িছt )মরামত করা এবং/অথবা 
)রি¼জােরেwর িছt )মরামিতর জন' সর�াম/েলােক আপেGড করার জন'।  
 

যিদ )রি¼জােরw/েলােক সাইেট ব'বহার করা হয়, এই গ'াস/েলােক )ফজ-আউট করার জন' Jেয়াজনীয় 
সমাধান/েলােক িবেবচনা করা উিচত। অন' আেরক. সমাধান হেলা িন�মাEার �বি½ক উÚায়ন স¸াব'তা 
(িজডাj'িপ)-সH� )রি¼জােরw ব'বহার করা )যমন )রি¼জােরেwর Jেয়ােগ এইচএফও, অ'ােরােসাল 
Jেপল'াwসমূহ )ফাম )ািয়ং এেজwসমূহ। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

• নিথপW আবশ.ক:  

o সম� )রি¼জােরw সর�াম/েলার সর�াম-)মরামিত িবষয়ক লগ্  থােক যার অ]ভI 4Q হেলা 
)রি¼জােরw Jিত�াপন )য.েক হালনাগাদ রাখা হয় 

o এই )রকড4 /িলেক অবশ'ই )দখােত হেব )য িবগত 12 মােসর সময়কােলর মেধ' )কানও 
)রি¼জােরw )যাগ করা হয়িন 
 

• পিরদশBন - শারীিরকভােব !য িজিনসeিল !দখেত হেব: 
o সর�ােমর র�ণােব�েণর ভােলাভােব রাখা )রকড4  
o )রকড4  যা )দখায় )য যেTর র�ণােব�েণর জন' দািয়�Jা� কম4চারী িছt/েলা )মরামিত িবষেয় 

কাজ করেছন 
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িনেচর JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/েলােত উৎপাদনজিনত বায়I  িনগ4মেনর 
উৎস রেয়েছ 
৪। আপনার কারখানায় িক অন-সাইট পেয়n উৎস বায়O িনগKমেনর জন. িনয়Tণ িডভাইস বা 
অপসারণ 7ি8য়া রেয়েছ? যিদ হঁ.া হয়, িনয়Tণ িডভাইস বা অপসারণ 7ি8য়াযON বায়O িনগKমেনর 

সম~ পেয়n !সাসK>িলেক িনবKাচন করEন। 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বায়I  িনগ4মন িবভাগ  
 

 
 

িনেচর JK. )কবলমাE )সইসব )ফিসিল.র জন' Jেযাজ' )য/েলােত উৎপাদনজিনত বায়I  িনগ4মেনর 
উৎস রেয়েছ 
৫। আপনার !ফিসিল&েত িক অনসাইট-পলাতক/নন-পেয়n উ°স বায়O িনগKমেনর জন. িনয়Tণ 

িডভাইস বা অবসান 7ি8য়া রেয়েছ? যিদ তা হয়, িনয়Tণ িডভাইস বা অপসারণ 7ি8য়াযON 

সম~ িফউিজ&ভ/নন-পেয়n বায়O িনগKমেনর উ°স>িলেক িনবKাচন করEন 
 
এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 
)রফাের�: 2021 িকভােব িহগ িবষেয় এফইএম িনেদ4 িশকা – বায়I  িনগ4মন িবভাগ  
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বজ( + 
 

১।  আপনার কারখানা িবপদহীন বজK . 7বােহর !কান>েলা উৎপাদন কের?  !য>েলা 7েযাজ. তার 

সব>েলাই বাছO নঃ  

আপিন িক আপনার িবপ£নক নয় এমন বজK . 7বাহ>িল অনুসরণ কেরন? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

 
অ]ভI 4Q রেয়েছ িবপদহীন উৎপাদনজাত বজ4 ' এবং ঘেরায়া বজ4 ' 
 
 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এর উেcশ' হেলা আপনার কারখানায় সম� িবপদহীন বেজ4 'র Jক~ িত সHেক4 ও সেচতনতা গেড় )তালা 
(উৎপাদনজাত এবং ঘেরায়া বজ4 ' উভয় সHেক4 ই) এবং Jিত. বেজ4 'র Jক~ িতর মাধ'েম উৎপািদত হওয়া 
আয়তনেক ¡'াক করা। কীভােব বজ4 ' ¦াস করেবন ও অন'িদেক ব'বহার করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত 
িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার বেজ4 'র উৎস সHেক4  জানেত হেব।  আপনার বত4মান 
বজ4 ' িনয়Tেণর অভ'াসেক বIঝেত পারা এবং আপিন সব4ািধক উৎপাদন কেরন )যসব বেজ4 'র উৎসেক তােদর 
উ�ত কের )তালােক Jাধান' )দয়াটা জরjির।  এ. করার মাধ'েম আপিন বজ4 ' ¦াস এবং অন'ভােব 
ব'বহােরর জন' আেরা কায4করী িবক@ খI ঁেজ )পেত পােরন।  
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
বেজ4 'র এক. ইনেভwির গেড় )তালা বজ4 ' ব'ব�াপনার Jথম ধাপ বেল গণ' করা হয়। আপনার বজ4 ' 
অনুসরণ এবং িরেপা.4ং কম4সূচী JিতZা করার সময়, িনেচর কাজ/িল িদেয় Vরj করjন, যা িবপদহীন 
বেজ4 'র )�েE Jেযাজ' )য. এই JেKর আওতাধীন এবং িবপhনক বজ4 ' অনুসরণ যা ২ ন�র JেKর 
আওতাধীনঃ 

● ব'বসা এবং কম4সHাদনমূলক Jি[য়া/িলেক িচEািয়ত কের িনন যােত বজ4 ' )কাথায় উৎপািদত 
হে´ এবং সম� ধরেনর বজ4 ' যা উৎপািদত হে´ তা িচিiত করা যায়। 

● বজ4 ' সং[া] উপাU সংGহ এবং অনুসরণ করার জন' Jি[য়া/িলেক JিতZা করাঃ 
o সাইেট )Tল, বজ4 ' ইনভেয়স/ম'ািনেফq, িবি[ হওয়া বজ4 ' উপকরেণর রিসদ, ইত'ািদ 

উৎপািদত বেজ4 'র পিরমাণ িনধ4ারেণর জন' ব'বহার করjন। 
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o যিদ অনুমান-JযI িQ ব'বহার করা হয়, গণনার Jণালী যাচাইেযাগ' উপাU �ারা }oভােব 
পিরভািষত এবং সমথ4নJা� হেত হব (িনেচ উদাহরণ )দখIন) 

● অনুসরণ সং[া] উপাU ()যমন, Jাত'িহক, সা�ািহক, মািসক বেজ4 'র পিরমাণ) এমন এক. 
িবন'ােস )রকড4  করা যা পয4ােলাচনা করা সহজ হয় [)যমন, )Pডশীট ()যমন, মাইে[াসফট্  এে`ল) 
অথবা অনুর�প উপাU িবে�ষক কায4[ম যা মানুেষর পঠনেযাগ' িবন'ােস উপাUেক র�ািন করা 
()যমন, এে`ল, িসএসিভ)]  এবং যাচাই চলাকালীন পয4ােলাচনার জন' Jাসি�ক পিরেপাষক 
Jমাণেক র�ণােব�ণ করা অনুেমাদন কের। 

এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
• আবশ.ক নিথপW:  

o কারখানায় উৎপািদত সম� িবপদহীন বজ4 ' পদােথ4র তািলকা িদন  
▪ উৎপাদনগত বজ4 ' 
▪ )মাড়কজাত বজ4 ' 
▪ ঘেরায়া বজ4 ' 

o সম� ধরেনর িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ এবং িডজেপাজােলর ধরন - উভয়ই অনুসরণ 
করার )রকড4  (যার অ]ভI 4Q হেলা িডজেপাজােলর গ]ব') ()যমন, বজ4 ' "কাদারেদর )থেক 
ইনভেয়স, )Pডশীট, ()যমন এে`ল) জেড়া করা ওজেনর )রকড4  তত�ণই "ক আেছ 
যত�ণ পয4ােলাচনার জন' পিরেপাষক Jমাণও পাওয়া যায়)। )রকেড4 র সােথ িরেপাট4  করা 
সম� JেKর সব উUর/িলেক অবশ'ই িমেল )যেত হেব। 

o সম� িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ অনুসরণ করা এবং পিরমাপ করার পWিত 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o িবপদহীন-বজ4 ' উৎপাদেনর উৎস/িল 
o বেজ4 'র পিরমাণ ব'ব�াপনার যTপািত 
o )ফেল )দয়া বজ4 ' সংGেহর জায়গা 

 

২। আপনার সাইট !কান িবপ£নক বজK . 7বাহ>িলেক উৎপাদন কের? !য>েলা 7েযাজ. তার 

সব>েলাই বাছO নঃ  

আপিন িক আপনার িবপ£নক বজK . 7বাহ>িল �.াক কেরন? 
 
এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
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এই 7েtর উেwশ. িক? 
সকল িবপ£নক বেজ4 'র Jকার যা )ফিসিল.েত উৎপািদত হয় )স/েলা সHেক4  জানা এবং উৎপািদত 
Jেত'ক ধরেনর বেজ4 'র পিরমাণ এবং )স.র িনÔিUর পWিতেক অনুসরণ করাই হেলা উেcশ'। কীভােব 
বজ4 ' ব'ব�াপনা ¦াস করেবন, অন'িদেক ব'বহার করেবন অথবা উ�ত করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত 
িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার বেজ4 'র উৎসসমূহ সHেক4  জানেত হেব। 
 
7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
এর িবপhনক Jক~ িতর কারেণ, সম� িবপhনক বজ4 'েক অবশ'ই অনুসরণ করেত হেব এবং �ানীয় আইন 

এবং Jিবধােনর সােথ সাম�স'পূণ4 হেত হেব। আপনার িবপhনক বজ4 'েক িচিiত করার জন', Jেত'ক. 

)দেশর িনজ� ন'াশনাল হ'াজাড4 াজ ওেয়q ইনেভwির এবং ন'াশনাল হ'াজাড4 াজ আইেড�িফেকশন 

q'া¥াড4  রেয়েছ। দয়া কের এই মানদe এবং তািলকা অনুসরণ করjন। 
 

িবপhনক বজ4 ' পিরেবশ এবং জন�াে�'র জন' িবপদহীন বেজ4 'র তI লনায় অিধক �িতর কারণ, এবং )সই 
কারেণ Jেয়াজন কেঠারতর  ব'ব�াপনা Jি[য়া। কীভােব বজ4 ' ব'ব�াপনা ¦াস করেবন, অন'িদেক ব'বহার 
করেবন অথবা উ�ত করেবন )স সHেক4  )কৗশলগত িসWা] )নয়ার আেগ আপনােক অবশ'ই আপনার 
বেজ4 'র উৎসসমূহ সHেক4  জানেত হেব। আপনার উৎপািদত সব4ািধক বেজ4 'র উৎস/েলার উ�িতিবধান 
করােক Jাধান' )দয়া /রj�পূণ4। 
 
িবপhনক বজ4 ' সং[া] �ানীয় আইন এবং Jিবধােনর সােথ স�িত র�ার জন' Jেত'ক. বজ4 ' Jবােহর 
কীভােব িনÔিU হে´ এবং িনÔিU হওয়ার পWিত/েলােক উ�ত করার সুেযাগেক িচিiত করার িবষয়/েলা 
()যমন, ¦াস, িরসাইক্ ল এবং শিQ পুনরjWােরর ব'ব�া সহ ভìীকরণ) িনmদno কের জানােনা /রj�পূণ4। 
 
অনুেমািদত অিভেJত )ফিসিল.েত িবপhনক বজ4 ' যথাযথভােব নাড়াচাড়া করা হে´ এবং পিরেশািধত / 
িনÔিU করা হে´ তা িনয়িমতভােব খI ঁ.েয় )দখার িবষয়. আপনার কারখানােক সুপািরশ করা হয়।  
 
)মিশন পির¶ােরর কােজ ব'বyত সূতী বা নাইলেনর টI কেরা দূিষত পদােথ4র এক. উদাহরণ। হাই©িলক )তল 
বা লুি®ক'াw )তল অথবা কািল বা রাসায়িনক �ারা কাপড়. দূিষত হেয়েছ এবং িবপhনক বজ4 ' িহেসেব 
)স. ){ণীভI Q হেত পাের। 
 
rকা: িবপhনক ও িবপদহীন বেজ4 'র )�েE এক. )দেশর আইনানুগ ){ণীিবন'াস অন' )দেশর তI লনায় 
পৃথক হেত পাের যার ফেল )কান ধরেনর 'বজ4 '')ক িবপhনক বেল পিরভািষত করা হেব তার ){ণীিবভাজন 
পৃথক হেত পাের। বজ4 ' সং[া] আইিন বাধ'বাধকতা কারখানার অনুসরণ করা উিচত। যিদ আইনানুগ 
আবশ'কতা/েলােক পাওয়া না যায়, )সে�েE আেরা কেঠার িশ@-সং[া] মূলনীিত/েলােক অনুসরণ 
করjন। 
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এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 
• আবশ.ক নিথপW:  

o কারখানায় উৎপািদত সম� িবপhনক বেজ4 'র তািলকা িদন  
▪ উৎপাদনগত বজ4 ' 
▪ )মাড়কজাত বজ4 ' ()যমন, রাসায়িনক ©াম এবং কেwনার) 
▪ ঘেরায়া বজ4 ' 

o সম� ধরেনর িবপদহীন বেজ4 'র পিরমাণ এবং িডজেপাজােলর ধরন - উভয়ই অনুসরণ 
করার )রকড4  (যার অ]ভI 4Q হেলা িডজেপাজােলর গ]ব') ()যমন, বজ4 ' "কাদারেদর )থেক 
ইনভেয়স, ওজেনর )রকড4  যা এক. )Pডশীেট Jণয়ন করা হেয়েছ ()যমন এে`ল) 
তত�ণই "ক আেছ যত�ণ পয4ােলাচনার জন' পিরেপাষক Jমাণও পাওয়া যায়)। )রকেড4 র 
সােথ িরেপাট4  করা সম� JেKর সব উUর/িলেক অবশ'ই িমেল )যেত হেব। 

o িবপhনক বজ4 ' ব'ব�াপনা করার পারিমট (যিদ Jেযাজ' হয়) 
o ম� িবপhনক বেজ4 'র পিরমাণ এবং পিরমাপ করার পWিত অনুসরণ করা। 

 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেব:  
o িবপhনক বজ4 ' উৎপাদেনর উৎস 
o )ফেল )দয়া বজ4 ' সংGেহর জায়গা 

 

৩। আপনার কারখানা িক সম~ বজK . 7বাহ !থেক িবপদহীন এবং িবপ£নক বজK . পৃথকীকরণ 

কের, এবং তােদর পৃথকভােব সUয় কের? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা – বজ4 ' িবভাগ 
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৪। আপনার কারখানােত িক ভােলাভােব িচি§ত, মেনানীত িবপ£নক বজK . সUেয়র Gান এবং 

পাW রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা – বজ4 ' িবভাগ 
 

 
 

৫। আপনার !ফিসিল&েত িক সুিচি§ত, মেনানীত িবপদহীন বজK . সUেয়র Gান এবং আধার 

রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা – বজ4 ' িবভাগ 
 

 
 

৬। আপনার !ফিসিল& িক উ¾ুNভােব !পাড়ােনা, উ¾ুNভােব ডাJ করা, মা&েত পুেত !দওয়া 
এবং !lােরজ ট.া{ িলক করার মেতা সম~ দািয়²sানহীন বজK . িন�িgর কমK িনিষ6 কের? 
  

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা – বজ4 ' িবভাগ 
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৭।  আপনার কারখানা িক সম~ কমKচারীেদর 7িশMণ !দয় যােদর কােজ িবপ£নক বজK . 
নাড়াচাড়ার িবষয়& অ]ভOK N রেয়েছ (!যমন রMণােবMণ এবং দািয়²-7া� িবষয়>েলা)? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা – বজ4 ' িবভাগ 
 

 
 
 

রাসায়িনেকর ব+ব2াপনা 
 
7েযাজ.তা : 
এই িবভােগর Jেয়াগেযাগ'তা িবষেয় সHূণ4 পথিনেদ4 শনা পাওয়ার জন' দয়া কের 2021 সােলর িকভােব িহগ্  
এফইএম িবষয়ক িনেদ4 িশকা. )দখIন 
)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

১।  আপনার কারখানা িক সম~ ব.ব�ত রাসায়িনেকর এবং 7িত& রাসায়িনক পণ. 
সরবরাহকারীর এক& তািলকা রােখ?? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
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২। আপনার কারখানা িক রাসায়িনেকর ব.বহােরর জন. কমKচারীেদর কােছ !সফ& !ডটা িশট 

(এসিডএস) সুলভ কের? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

৩। !যসম~ কমী@ রা রাসায়িনক িনেয় নাড়াচাড়া কেরন তােদর সকলেক িক আপনার কারখানা 
রাসায়িনক সং8া] িবপদ, ঝO ঁ িক, যথাযথভােব নাড়াচাড়া, এবং জরEির অবGায় বা উপেচ পড়ার 

ঘটনা ঘটেল িক করেত হেব !স িবষেয় 7িশMণ !দয়? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

৪। আপনার কারখানার রাসায়িনক ি¼ল্  এবং জরEির 7িতি8য়ার পিরকVনা রেয়েছ যা 
পযKায়8েম অভ.াস করােনা হয়? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
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৫। রাসায়িনক সUয় এবং ব.বহার হয় এমন সম~ জায়গায়, !Åাব.াল হারেমানাইেজশন িসেlম-

এর সােথ সাম_স.পূণK (অথবা সমতO ল) !সফ& ডাটা িশেটর সুপািরশ অনুযায়ী, আপনার 

কারখানার িক যথাযথ এবং কমKসJাদনেযাগ. সুরMামূলক এবং িনরাপgা সং8া] সর_ামসমূহ 

রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

৬।  !যখােন রাসায়িনক ব.বহার করা হয় কারখানার !সইসব এলাকা>েলােত িক রাসায়িনেকর 

িবপেদর সংেকত এবং িনরাপেদ নাড়াচাড়া করার সর_ামসমূহ রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

৭।  আপনার কারখানা িক ঝO ঁ িকর এবং এমআরএসএল / 

আরএসএল সং8া]   বাধ.বাধকতার িভিgেত রাসায়িনক বাছাই কের এবং 8য় কের?   
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
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৮। আপনার কারখানােত িক রাসায়িনেকর ব.বGাপনার সােথ সংিÆR এক& পিরেবশগত এবং 

!পশাগত �াG. এবং িনরাপgা কমKসূচী আেছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

৯। আপনার কারখানার িক যথাযথভােব িচি§ত, আখ.া7া� রাসায়িনক সUয় এবং অGায়ী 
সUয় এলাকা আেছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

িনেচর JKটা Jেযাজ' )কবলমাE )সইসব কারখানার জন' )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােত রাসায়িনক 
ব'বহার কের 

১০। রাসায়িনক ব.বGাপনার জন. দায়ী কমKচারীেদর িক আপনার কারখানা সীমাব6 পদাথK 
তািলকা (!রpকেটড সাবl.াu িলl, আরএসএল) এবং িনমী@ য়মাণ সীমাব6 পদাথK তািলকা 
(ম.ানুফ.াকচািরং !রpকেটড সাবl.াu িলl, এমআরএসএল) সJেকK  7িশMণ !দয়? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
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িনেচর JKটা Jেযাজ' )কবলমাE )সইসব কারখানার জন' )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােত রাসায়িনক 
ব'বহার কের 

১১। আপনার কারখানােত িক প6িতগতভােব িনয়িTত পদাথK তািলকার (আরএসএল) সম~ 

পণ.েক িচি§ত করা, নজরদাির করা, এবং সাম_স.পূণKতার িবষয়& যাচাই করার জন., এবং 

আরএসএল-এর সােথ সাম_স.িবহীন রাসায়িনক ফমুK.েলশন উপকরণসমূহ এবং পণ.>িলর 

পৃথকীকরণ করার জন. !কােনা নিথব6 7ি8য়া রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
 

 
 

িনেচর JKটা Jেযাজ' )কবলমাE )সইসব কারখানার জন' )য/েলা উৎপাদন Jি[য়ােত রাসায়িনক 
ব'বহার কের 

১২। আপনার কারখানােত িক িনমী@ য়মাণ িনয়িTত পদাথK তািলকা&েক (এমআরএসএল) 

প6িতগতভােব পযKেবMণ করা, হালনাগাদ করা ও সাম_স. রMার জন., এবং রাসায়িনক 

সংেকেত ব.N এমন উপাদানসমূহ ও পণ. !য>েলা এমআরএসএল-এর সােথ সাম_স.িবহীন 

!স>েলােক পৃথকীকরণ করার জন. !কােনা নিথব6 7ি8য়া রেয়েছ? 
 

এক. )ফিসিল.র িভিUমূলক অভ'াস/েলার উপযIQ কের )তালার Jেয়াজেন JK/েলােক পালটােনা 
হেয়েছ। )সইকারেণ এ/েলা সHূণ4 িহগ এফইএম-এর সংি�o JKাবলীর অনুর�প হেব না। এই JেKর 
যাচাইেয়র আবশ'কতা/েলােক পূরণ করার জন' দয়া কের িনেচ িনেদ4 িশকা. )দখIন। 
 

)রফাের�: 2021 সােলর িকভােব িহগ িবষয়ক এফইএম িনেদ4 শনা - রাসায়িনক ব'ব�াপনা িবভাগ 
.  

 

এই 7েtর উেwশ. িক? 
এই JেKর উেcিশ'ত আচরণ হেলা )য এমআরএসএল সHেক4  কারখানা/েলার )বাঝাপড়া, )য.েক 

রাসায়িনক [য় এবং কারখানার )ভতের  রাসায়িনক ভাeার �তির করা, তার "কাদারেদর এবং 
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উপ"কাদারেদর   স�িতপূণ4 কের )তালার )�েE ব'বহার করেত হেব। এই Jি[য়া.েক আনুZািনকভােব 

ডকI েমেwড করেত হেব )কােনা এক. িলিখত র�েপ এবং বাmষnক িভিUেত হালনাগাদ করেত হেব। িশ@ে�েEর 

সুদৃঢ় সমথ4ন সহ এমআরএসএল-এর এক. উদাহরণ হেলা )জডিডএইচিস. 
 

7যO িNগত িনেদK শনাঃ 
সম� পণ' )য/িলেক এমআরএসএল-এর সােথ স�িতপূণ4 বেল িবেবচনা করা হয়, )স/েলার )�েE 
)ফিসিল.েত এমআরএসএল-এর উপি�িতর যাচাই Jি[য়ার জন' অবশ'ই এক. যথাযথ Jি[য়া থাকেত 
হেব। 
 
এটা কীভােব যাচাই করা যােবঃ 

● 7ফিসিলEE অথবা এর 7পেরT/কেপCােরট 7গাÔ একE ভােলাভােব-নিথবi (িলিখত) রাসায়িনক 

পযCােলাচনা IিNয়া 7দখােত পােরন 7যE অিধিনয়মসমূহ, 7Nতা এমআরএসএল সংNাO আবশ/কতাসমূেহর 

সােথ সাম�স/ িনয়Tণ কের, হালনাগাদ কের এবং 7দখায়  

● রাসায়িনক/েলােক )কনার আেগ কীভােব পয4ােলাচনা করা হয় / এমআরএসএল-এর 
)Jি�েত খI ঁ.েয় )দখা হয় )সই Jি[য়া.ও কারখানা.র Jদশ4ন করেত পারা উিচত। 
 

● আবশ.ক ডকO েমেnশন:  
o রাসায়িনেকর বণCনামূলক তািলকা (7কিমক/াল ইনেভTির িলt, িসআইএল) 

o রাসায়িনক পযCােলাচনা নীিত এবং IিNয়ার Iবাহ (Iেসস 7¸া) 
o অসম�স রাসায়িনেকর তািলকা 
o কারখানােত Iেযাজ/ এমআরএসএল(_েলা) 7যমন, িনেজর এমআরএসএল, খিরlােরর 

এমআরএসএল, অথবা 7জডিডএইচিস এমআরএসএল 

o রাসায়িনক সরবরাহকারীেদর	কাছ 7থেক ইিতবাচক তািলকা 
o এমআরএসএল-েক রাসায়িনেকর নাম, ইসু/	হওয়ার তািরখ, এবং পরীnার ফলাফল সহ 

স�িতপূণC	থাকা সংNাO িচ© 
 

● পিরদশKন - শারীিরকভােব !য িবষয়>েলােক !দখেত হেবঃ 
● রাসায়িনক ব'বহােরর জন' িবিভ� কায4 Jণালী অথবা সরবরাহ করা ভা¥ার-তািলকার 

)Jি�েত উপকরণ )চােখ )দেখ যাচাই করা। 
 
 


