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দেবত পাবি৷ এই রেরিবত স্বাক্ষি কিাি মািযবম, সাপ্লাযাি
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1. তা রিশ্চিত কিবত সাপ্লায়াি একটি দক্ষ অভ্যন্তিীণ েযেস্থাপিা চালু কিবে:
a. এই রেরিবত উরিরিত িীরতসমূহ সাপ্লায়াি সংস্থাি মবিয িািাোরহকভ্াবে প্রচারিত
এেং প্রবয়াগ কিা হয়;
b. সাপ্লায়াি এই রেরিবত উরিরিত িীরতসমূহ লঙ্ঘি কবি এমি সমস্ত কাজ রচরিত কিবে,
রচরিত সমসযাি অন্তরিরহত
ি
কািণ রিিািণ
ি কিবে এেং জাতীয় আইি, রিয়ম ও প্রবয়াগ এেং
আন্তজিারতক কমসংস্থাবিি
ি
মাি অিুযায়ী কাযকিভ্াবে
ি
এই িিবিি কাজ মমাকাবেলা কিাি
েযেস্থা োস্তোয়ি কিবে৷
অ্িযায 1 -পরিবেশ েযেস্থাপনা পদ্ধরত
1. সাপ্লায়াি তাি সম্পূণ ি সিেিাহ এেং সাে-কন্ট্রারটং শৃঙ্খবল এই রেরিি িীরতসমূহ প্রচাি কিাি
দারয়ত্ব মিয়:
a. ক্লাবয়বেি দ্বািা মকাবিা অর্িাি মদওয়াি আবগ, সাপ্লায়াবিি অন্তগতি কািিািাি এেং তাি
সাে-কন্ট্রাটবিি (সাপ্লায়াবিি দ্বািা অিুবমারদত মকাম্পারিগুরল সাপ্লায়াি দ্বািা উত্পারদত
সমস্ত ো চূ ডান্ত উত্পাদবিি অংশ পরিচালিা কিবে) একটি তারলকা সাপ্লায়াি ICS
ক্লাবয়বেি কাবে প্রকাশ কিবে। ICS ক্লাবয়েিা এই রেরি মমবি চবল িা এমি একটি
কািিািায় তাবদি অর্িাি ততরি কিাি অিুমরত মদয় িা। ICS ক্লাবয়ে মকাবিা অর্িাি রিশ্চিত
কিবল, সাপ্লায়াি কািিািা ো সাে-কন্ট্রাটিবদি পূবে ি প্রকারশত তারলকা পরিেতিি কিাি
জিয অিুবমারদত িয়। সাপ্লায়াি এেং সাে-কন্ট্রাটবিি কািিািাি তারলকা পরিেতিি কিাি
প্রবয়াজি হবল, ICS ক্লাবয়বেি কাে মেবক রলরিত চুশ্চি সংগ্রহ কিবত হবে।
b. সাপ্লায়াি ICS ক্লাবয়বেি উতপাদি শৃঙ্খবলি মবিয রচরিত কািিািা ো সাে-কন্ট্রাটিগুরল এই
রেরিি িীরতবমবি চলবে রকিা তা পিীক্ষা কিবে।
c. যরদ সাপ্লায়াি তাি সিেিাহ এেং সাে-কন্ট্রারটং শৃঙ্খবল এই রেরিি িীরতসমূহ লঙ্ঘি
সম্পবকি সবচতি োবকি, তাহবল এটি অরেলবে ICS ক্লাবয়েবক অেরহত কিবে এেং সংরিষ্ট
সাপ্লায়াি/সাে-কন্ট্রাটবিি জিয একটি সংবশািিমূলক পদবক্ষপ পরিকল্পিা োস্তোয়বিি
দারয়ত্ব মিবে। যরদ সাপ্লায়াি/সাে-কন্ট্রাটি সহবযারগতা কিবত অস্বীকাি কবি, তাহবল
সাপ্লায়াি সংরিষ্ট সাপ্লায়াি/সাে-কন্ট্রাটবিি সাবে তাি সহবযারগতা েন্ধ কিাি অঙ্গীকাি
কিবে।
2. তা রিশ্চিত কিবত সাপ্লায়াি একটি দক্ষ অভ্যন্তিীণ পরিবেশগত েযেস্থাপিা পদ্ধরত চালু কিবে:
a. োস্তোরয়ত পরিবেশ েযেস্থাপিা কাযক্রম
ি
এেং অরপতি েযেস্থাপিাি দারয়ত্ব রিয়ন্ত্রবণি জিয
কািিািাি একটি েযেস্থা িবয়বে;
b. এই রেরি প্রবয়াগ কিাি দারয়বত্ব োকা েযশ্চিিা উবিিবযাগয মিরতোচক এেং ইরতোচক
পরিবেশগত রদক ও প্রভ্াে সম্পবকি মোবেি ও মসই রেষবয় সবচতি;
c. এই রেরি প্রবয়াগ কিাি দারয়বত্ব োকা েযশ্চিিা উবিিবযাগয প্রবযাজয আইরি প্রবয়াজিীয়তা
সম্পবকি মোবেি ও মসই রেষবয় সবচতি;
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d. এই রেরি প্রবয়াবগি দারয়বত্ব োকা েযশ্চিিা প্রবযাজয স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তা সম্পবকি
জাবিি রকিা তা রিশ্চিত কিাি জিয েযেস্থা িবয়বে;
e. মযাবিজবমবেি একজি সদসয পরিবেশগত েযেস্থাপিা কাযক্রবমি
ি
সমন্ববয়ি জিয এেং
পরিবেশগত রদকগুরলি সাবে সম্পরকিত কাবজ সবঙ্গ োকা কমীবদি সকল সদসযবক
স্পষ্টভ্াবে দারয়ত্ব অপণি কিা হবয়বে তাি জিয দায়েদ্ধ;
f. কমীবদি সকল সদসযবক তাবদি কাজ অিুসাবি পরিবেশগত ও স্বাস্থয সমসযা এেং রেপদ
সম্পবকি জািাবিা এেং প্ররশক্ষণ মদওয়া হয়।
অ্িযায 2 - শক্তিি েযেহাি, পরিেহণ ও রিনহাউস গযাস
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি সাবে সাবে শশ্চিি েযেহাি, পরিেহি এেং
রগ্রিহাউস গযাস রিগমি
ি সম্পরকিত প্রাসরঙ্গক এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়াি তাি শশ্চি িিচ ট্র্যাক এেং রিিীক্ষণ কিবে এেং উতপাদি স্থবল পরিেহবিি জিয
জ্বালািী েযেহাি সহ গ্রীিহাউস গযাস রিগমবিি
ি
রহসাে িািবে।
3. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময উতপাদি স্থবল মকাবিা শশ্চিি অপচয়, মযমি োষ্প ো
কবেসর্ এয়াি রলক যাবত িা হয়। শশ্চি েযেহািকািী সিঞ্জাম এেং যন্ত্রপারতি িক্ষণাবেক্ষণ
শশ্চিি িিচ এডাবত যতিা কম প্রবয়াজি ততিাই েযেহাি কিবত হবে।
অ্িযায 3 - জি/পারনি েযেহাি
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি সাবে সাবে জল/পারিি েযেহাি সম্পরকিত
প্রাসরঙ্গক এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়াি তাি জল/পারিি েযেহাি ট্র্যাক এেং রিিীক্ষণ কিবে।
3. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময উতপাদি স্থবল মকাবিা জল/পারিি েযেহাি অপচয়, মযমি
জল/পারিি রলক যাবত িা হয়। জল/পারি েযেহািকািী সিঞ্জাম এেং যন্ত্রপারতি িক্ষণাবেক্ষণ
জল/পারিি িিত এডাবত যতিা কম প্রবয়াজি ততিাই েযেহাি কিবত হবে।
অ্িযায 4 - েজণয জি/পারন এেং েজণয
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি সাবে সাবে েজিয জল/পারি এেং েজিয সম্পরকিত
প্রাসরঙ্গক এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময কািিািাি দ্বািা উত্পন্ন সমগ্র েজিয জল/পারিি পরিমাণ
(সমস্ত েজিয জল/পারিি মরাত) একটি েজিয মশািিাগাবি (effluent treatment plant, ETP) মশািি
কিা হবয়বে, সিাসরি পরিবেবশ মেলা যাবে িা।
3. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবে ময একটি েজিয জল/পারি রিষ্কাশি পরিকল্পিা িবয়বে।
4. সাপ্লায়াবিি েজিয জল/পারিি প্রোবহি রদক এেং রিিঃসিণ স্থাি সম্পবকি একটি সািািণ িািণা
োকবত হবে।
5. সাপ্লায়ািবক েজিয জল/পারিি দূষক এেং সম্ভােয প্রভ্াে রচরিত কিবত হবে।
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6. সাপ্লায়ািবক অেশযই েজিয জল/পারি মশািবিি গুণমাি আইি অিুযায়ী মমবি চলবত হবে।
7. সাপ্লায়াবিি একটি েজিয মশািিাগাবিি জরুরি েযেস্থা োকবত হবে।

অ্িযায 5 - োযুবত রনগত
ণ দূষণ
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি (পযবেক্ষণ
ি
সহ) সাবে সাবে েজিয োয়ুবত রিগতি
দূষণ এেং ওবজাি-ক্ষয়কািী পদাে ি সম্পরকিত প্রাসরঙ্গক এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা
রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়াি োয়ু এেং ওবজাি-ক্ষয়কািী পদাবেিি উৎস রিগমবিি
ি
একটি তারলকা েজায় িািবে
এেং মসইসাবে অিযািয রিগমবিি
ি
সম্ভােিা রেবেচিা কিবে।
3. সাপ্লায়ািবক প্রচুি পরিমাবণ োয়ু রিগমবিি
ি
পিীক্ষা কবি মদিা হবে ময উতপাদি স্থবল মকাবিা
ভ্ািী যন্ত্র েযেহাি কিা হয় রকিা এেং আইি অিুযায়ী প্রচুি পরিমাবণ োয়ু রিগমবিি
ি
মাি মমবি
চলা হবে রকিা।
4. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময ভ্ািী যন্ত্রগুরল ভ্ালভ্াবে িক্ষণাবেক্ষণ এেং পরিদশিি কিা
হয়।
5. সাপ্লায়ািবক োতাবস রিগমবিি
ি
েু ুঁ রক এডাবত ওবজাি-ক্ষয়কািী পদাে এেং
ি
F-গযাস িািণ কিবত
পাবি এমি সিঞ্জামগুরলি রিয়রমত িক্ষণাবেক্ষণ রিশ্চিত কিবত হবে৷
অ্িযায 6 - েজণয েযেস্থাপনা
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি সাবে সাবে েজিয েযেস্থাপিা সম্পরকিত প্রাসরঙ্গক
এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়াি রিশ্চিত কিবে ময:
a. রেপজ্জিক েজিয প্রোবহি জিয ইিবভ্েরি, মযাবিজবমে,মটাবিজ এেং পরিেহি পদ্ধরত
িবয়বে;
b. উতপাদি স্থবল েজিয মপাডাবিা ো অরিয়রন্ত্রত েজিয মাটিবত পুবুঁ ত মদওয়া হয় িা;
c. রেপজ্জিক এেং অ-রেপজ্জিক েজিয পৃেক কিা হয়;
d. কমীিা েজিয েযেস্থাপিা এেং পৃেকীকিণ সম্পবকি সবচতি এেং প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত;
e. উতপাদি স্থল এেং তাি োইবিি েজিয রিষ্পরি এেং পরিচালিাি মিকর্ি িক্ষণাবেক্ষণ কিা
হয়।
3. সাপ্লায়ািবক রিয়রমত পিীক্ষা কিবত হবে েজিয টিকাদািবদি উপযুি অিুমরত আবে রকিা।
4. সাপ্লায়াি সমস্ত েজিয টিকাদািবদি সাবে সেবশষ
ি
এেং স্বাক্ষরিত চুশ্চি েজায় িািবে।
অ্িযায 7 - দূষণ প্ররতবিাি, রেপজ্জনক এেং সম্ভােয রেপজ্জনক পদাে ণ
1. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময এগুরল মমবি চলা হয়:
a. দূষণ প্ররতবিাি, রেপজ্জিক এেং সম্ভােয রেপজ্জিক পদাবেিি স্থািীয় আইরি
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প্রবয়াজিীয়তা;
b. দূষণ প্ররতবিাি, রেপজ্জিক এেং সম্ভােয রেপজ্জিক পদাে সম্পরকি
ি
ত প্রাসরঙ্গক এেং
সেবশষ
ি
পািরমি;
c. আন্তজিারতক রিরষদ্ধ িাসায়রিক তারলকা এেং সীমােদ্ধ িাসায়রিক ব্র্যাবেি
মস্পরসরেবকশি।
2. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময মযাবিজবমবেি একজি মযাগয সদসয িাসায়রিক
েযেস্থাপিাি দারয়বত্ব রিযুি আবেি।
3. সাপ্লায়ািবক েযেহৃত এেং সংিরক্ষত রেপজ্জিক পদাবেিি একটি তারলকা এেং মসইসাবে
সংরিষ্ট সেবশষ
ি
মমবিরিয়াল মসেটি মর্িা শীি (MSDS) েজায় িািবত হবে।
4. সাপ্লায়াবিি িরেভ্ুি পদ্ধরত োকবত হবে এেং এই পদ্ধরতগুরলি কাযকিভ্াবে
ি
প্রবয়াগ কিা হয়
তা মদিাবত হবে:
a. রেপজ্জিক িাসায়রিবকি সিািকিণ এেং শ্ররমকবদি িাসায়রিক রেপরিবত কমাবিা;
b. রেপজ্জিক পদাবেিি রিিাপদ মটাবিজ রিশ্চিত কিবত িাসায়রিবকি মটাবিজ শতি
(মেমািাি িাসায়রিবকি পৃেকীকিণ, িািণ েযেস্থা, রিষ্কাশি েযেস্থা, ইতযারদ);
c. দুর্িিাি
ি
মকাবিা েু ুঁ রক মিই তা রিশ্চিত কিাি জিয িাসায়রিক আিবলার্ কিাি জিয
পরিেহি এেং প্রশ্চক্রয়া;
d. প্রবযাজয পািরমি এেং আইি দ্বািা প্রবয়াজিীয় কতৃপ
ি ক্ষবক দুর্িিা
ি সম্পবকি জািাবিা।
5. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময িাসায়রিক েযেহাবিি কাজ যুি এেং দারয়ত্ব োকা কমীিা
িাসায়রিক েযেস্থাপিায় (রেপরি এেং তীব্র্তা, িাসায়রিবকি অসামঞ্জসযতা, এমএসরর্এস
কীভ্াবে পডবত হয় ইতযারদ সম্পবকি জ্ঞাি) প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত।
6. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময িাসায়রিক সংিক্ষণ কিা এেং েযেহাি কিা হয় এমি
সমস্ত োবক মচাি মিায়া এেং স্নাি কিাি েযেস্থা আবে।
অ্িযায 8 - জরুরি প্ররতক্তেযা েযেস্থাপনা
1. সাপ্লায়াি স্থািীয় আইরি প্রবয়াজিীয়তাগুরলি সাবে সাবে েড দুর্িিা
ি
প্ররতবিাি এেং েযেস্থাপিা
সম্পরকিত প্রাসরঙ্গক এেং সেবশষ
ি
পািরমি মমবি চলা রিশ্চিত কিবে।
2. সাপ্লায়ািবক রিশ্চিত কিবত হবে ময সংস্থাটি সমস্ত সম্ভােয জরুরি পরিরস্থরত রচরিত কবিবে এেং
এটি দূষবণি জরুরি পরিরস্থরত প্ররতবিাি ও প্ররতশ্চক্রয়া জািাবত প্রস্তুত।
3. সাপ্লায়াি জরুরি প্ররতশ্চক্রয়াি কমীবদি একটি দল মবিািীত কিবে এেং রিশ্চিত কিবে ময তািা
দূষণ প্ররতবিাি এেং প্ররতশ্চক্রয়া সম্পবকি প্ররশরক্ষত। কািিািায় মযিাবি প্রবয়াজি মসিাবি
পযাপ্ত
ি জরুরি প্ররতশ্চক্রয়াি সিঞ্জাম পাওয়া যায়।
4. সাপ্লায়াি রিশ্চিত কিবে ময:
1
a. েড দুর্িিাি
ি
ও উতপাদি স্থবল কাবজি েু ুঁ রকঅিুসাবি রেস্তারিত রিবদি রশকা ও প্ররশক্ষণ সহ
একটি আপতকালীি পরিকল্পিা কিা আবে।
b. জরুরি প্ররতশ্চক্রয়া পরিকল্পিা স্থািীয় কতৃপ
ি ক্ষ এেং জরুরি পরিবষোগুরলি পাশাপারশ স্থািীয়
সেদাবয়ি কাবে প্রবয়াজি অিুসাবি জািাবিা হয়।
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আগুি লাগা, ভ্ূ রমকম্প (ো অিয মকাবিা প্রাকৃরতক দুবযাগ),
ি েড িাসায়রিক চলবক পডা ো রেবফািণ, েজিয
মশািিাগাি ওভ্ািবলা ো দুর্িিাজরিত
ি
েজিয জল/পারি সিাসরি পরিবেবশ রিিঃসিণ একটি েড দুর্িিা
ি
হবত
পাবি। এই তারলকা এিাবিই মশষ িয়।
1
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contact@ics-asso.org
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