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১। ভূলিকা
প্রযুলিগি লবকাশ এবাং বাাংলাদেদশর অর্ ্িীলির দ্রুি উন্নলির কারদণ সাম্প্রলিক বছরগুদলাদি টিাবাইল,
কলিউোর ও অন্যান্য ইদলকট্রলিক পদের চালহো এবাং ব্যবহার উদেখদ াগ্য িাত্রায় বৃলি টপদয়দছ। লবলভন্ন
ধরদির ইদলকট্রলিক পে আিোিীর পাশাপালশ বি্িাদি টেদশ ব্যাপক হাদর উৎপােি হওয়ায় পদের
সহর্জলভযিা ও ব্যবহার ক্রিশ ঊর্ধ্্মুখী। গ্রাহকগণ যুদগর সাদর্ িাল লিললদয় িতুি িতুি পে ব্যবহাদর অভযস্ত
হওয়ার েরুি ক্রদিই পুরািি/ব্যবহৃি ইদলকট্রলিক পদের পলরিাণ বৃলি পাদে। সকল পুরািি/ব্যবহৃি
ইদলকট্রলিক পে র্া র্ প্রলক্রয়ায় র্ধ্াংস/লিষ্পলত্ত করা িা হদল িা পলরদবদশর র্জন্য হুিলক হদয় োঁড়ায়।
ফলশ্রুলিদি, ইদলকট্রলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপিা এবাং লরসাইললাং একটি অিযাবশ্যকীয় লবষদয় রূপ লিদয়দছ। লকন্তু,
ইদলকট্রলিক বর্জ্য অন্যান্য প্রাকৃলিক বদর্জ্যর িি পচিশীল িয় লবধায় এই ধরদির বর্জ্য ব্যবস্থাপিার টেদত্র
সিয় উপদ াগী অিযাধুলিক ও পলরদবশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অিযাবশ্যক। ই-বর্জ্য এর টেদত্র রাসায়লিক
লবলক্রয়া সাংঘঠিি হওয়ার সম্ভাবিাও অিযলধক। এটি র্জীবববলচত্রয ও পলরদবদশর সুশৃঙ্খল ভারসাম্য রোদর্ ্
িারাত্মক হুিলক স্বরূপ। বাাংলাদেদশ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিার টেদত্র বাাংলাদেশ পলরদবশ অলধেপ্তর র্ালিয়দি
োলয়ত্ব পালি করদছ এবাং গি ১০ই জুি ২০২১ সাদল একটি লবলধিালা টগদর্জে আকাদর প্রকাশ কদরদছ। উি
লবলধিালায় সকল ধরদির ই-বর্জ্য পলরদবশ সম্মি উপাদয় ও সুলিয়লন্ত্রিভাদব ব্যবস্থাপিার কর্া উদেখ রদ ়েদছ।
সম্পূণ ্ ই-বদর্জ্যর িদে একটি লবদশষ অাংশ জুদড় রদয়দছ টেললকি ই-বর্জ্য এবাং লবশ্ব ব্যাাংক এর িােদি
পলরচাললি একটি র্জলরদপ এর পলরিাণ টিাে ই-বদর্জ্যর প্রায় ৪.২ শিাাংশ।
বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ আইি, ২০০১ (সাংদশালধি ২০১০) অনু ায়ী টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি
আিোলি, স্থাপি ও ব্যবহাদরর র্জন্য র্া র্ প্রলক্রয়া অনুসরণ কদর কলিশি কর্তক
্ অনুদিােি টেওয়া হদয়
র্াদক লবধায় ন্ত্রপালির সম্পূণ ্ লাইফসাইদকল/র্জীবিচক্র ব্যবস্থাপিার অাংশ লহদসদব টেললকি ই-বর্জ্য
ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং করদণর টেদত্র বাাংলাদেশ টেললদ াগদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশদির সাংলিষ্টিা রদয়দছ।
২। উদেশ্য
টেদশর পলরদবশ ও র্জীব-ববলচদত্রর ভারসাম্য রোদর্ ্ এবাং িািবদেদহর স্বাস্থয ঝলুঁ ক টরাধকদে র্া র্ প্রলক্রয়ায়
ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা এবাং লরসাইললাং করণ অিযাবশ্যক। টেললকি ইক্যযইপদিন্টসমূদহর টেদত্র এর ব্যবহার,
ব্যবহার পরবিী ব্যবস্থাপিা ট িি: লসলগালা করণ, র্ধ্াংসকরণ, ইিযালে লবষদয় অত্র কলিশদির অনুদিােি
প্রদয়ার্জি। সালব ্ক কা ্ক্রি সুচারুরূদপ সিন্ন করার র্জন্য ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং সাংক্রান্ত
লিদে ্লশকাটি প্রস্তুি করা হদলা।
৩। ই-বদর্জ্যর ধরণ
সািলগ্রকভাদব ই-বর্জ্যদক ০৫ (পাঁচ) ভাদগ ভাগ করা ায়। উি ধরণসমূহ লিম্নরূপ:
(ক) গৃহস্থালল ব্যবহা ্ ইদলকলট্রকযাল/ইদলকট্রলিক ইক্যযইপদিন্ট- িাইদক্রাওদয়ভ ওদভি, ক্যকার, লহোর,
ফযাি, এলস, টরলির্জাদরের, ইিযালে।
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(খ) কলিউলিদকশি এন্ড আইটি লিভাইস- টিাবাইলদফাি, লবটিএস, সুইচ, সাভ্ার, রাউোর, হাি ্ ড্রাইভ,
ট্রান্সলিশি ও লরলসপশি ন্ত্রপালি, এদন্টিা, টরকটিফায়ার, ব্যাোরী, সকল ধরদির টেলষ্টাং ও টির্জারদিন্ট
টুলস, ইিযালে।
(গ) লবদিােি সাংলিষ্ট ইদলকট্রলিক লিভাইস- টেলললভলশি, লভলিও টগইিস, ইিযালে।
(ঘ) ইদলকট্রলিক ইউটিললটিস ইক্যযইপদিন্ট- লরদিাে কদরাল, লহটিাং প্যাি, ম্যাদসলর্জাং টচয়ার, ইিযালে।
(ঙ) ইদলকদট্রাদিলিদকল ইক্যযইপদিন্ট- িায়ালাইলসস টিলশি, ইদিলর্জাং টিলশি, ফদোকলপ টিলশি, ইিযালে।
এই পাঁচ ধরদণর িদে (খ) িাং ধরণ অর্ ্াৎ কলিউলিদকশি এন্ড আইটি লিভাইদসর একটি অাংশ হদে
টেললদ াগাদ াগ ইক্যযইপদিন্ট। এই টেললদ াগাদ াগ ইক্যযইপদিন্ট এর িােদি সৃষ্ট বর্জ্যই মূলি টেললকি ইবর্জ্য লহদসদব আখ্যালয়ি।
৪। টেললকি ই-বর্জ্য উৎপােিকারী
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি উৎপােিকারী টকািালিসমূহ
ব্যলিগিভাদব ও প্রালিষ্ঠালিকভাদব টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি ব্যবহারকারীগণ
টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি টিরািিকারী ব্যলি বা প্রলিষ্ঠাি
টেললদ াগাদ াগ প্রলিষ্ঠাি- লবটিআরলস’র সকল লাইদসলন্স প্রলিষ্ঠাি, আিোিীকারক ও রপ্তালিকারক
টভন্ডর, ব্রিকালোং অপাদরের, লবলভন্ন ধরদির ভদয়স ও িাো কলিউলিদকশিস অপাদরেরস ইিযালে।

৫। টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি ব্যবহারকারী/ উৎপােিকারী/ আিোিীকারক প্রলিষ্ঠাি কর্তক
্ টেদশ ই-বর্জ্য
ব্যবস্থাপিা করদণর লিলিত্ত লিদে ্শিা
(ক) পরিবেশ অরিদপ্তবিি নীরৈমালা অনুযায়ী রেটিআিরি’ি লাইবিন্সপ্রাপ্ত টেরলবযাগাবযাগ যন্ত্রপারৈ
ব্যেহািকািী, উৎপাদনকািী ও আমদারনকািক প্ররৈষ্ঠানিমূহ যথাযথ প্ররিয়া অনুিিণ কবি টেরলকম ইের্জ্য ব্যেস্থাপনা কিবে।
(খ) টেরলকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিার র্জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপিাকািী প্ররৈষ্ঠানিমূহবক িংলরি-১ অনুযায়ী রেটিআিরি
হবৈ অনুবমাদন গ্রহণ কিবৈ হবে। রেটিআিরি’ি অনুবমারদৈ বর্জ্য ব্যবস্থাপিাকািী প্ররৈষ্ঠানিমূহ
টেরলবযাগাবযাগ যন্ত্রপারৈ ব্যেহািকািী, উৎপাদনকািী ও আমদারনকািক প্ররৈষ্ঠানিমূবহি কায ্াবদবশি
রিরিবৈ যথাযথ প্ররিয়া অনুিিণ কবি টেরলকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা িংিান্ত কায ্িম পরিচালনা কিবে
এেং যথারনয়বম রেটিআিরিবৈ প্ররৈবেদন দারখল কিবে।
(গ) টেরলবযাগাবযাগ টিো িংরিষ্ট িকল টকাম্পারন/প্ররৈষ্ঠানিহ টেরলকম যন্ত্রপারৈ উৎপাদনকারি ও
আমদানীকািক প্ররৈষ্ঠানিমূহ ৈাবদি ব্যেহৃৈ, উৎপারদৈ ও আমদারনকৃৈ যন্ত্রপারৈিমূবহি মধ্য হবৈ
পুিাৈন, ব্যেহৃৈ ও অবকবর্জা যন্ত্রপারৈ/ই-ের্জ্য ব্যেস্থাপনাি র্জন্য িংলরি-২ অনুযায়ী করমশবনি অনুমরৈ
গ্রহণ কিবে। অনুমরৈ প্রারপ্ত িাবপবে ের্জ্য ব্যেস্থাপনাকািী প্ররৈষ্ঠান ৫ (ক) অনুসাদর পরবিী কা ্ক্রি
সিন্ন করদব। এবেবে টিরিও (টেৈাি) এেং নন-টিরিও টেরলকম যন্ত্রপারৈি র্জন্য যথািবম
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রেটিআিরি’ি টেকট্রাম রেিাগ এেং ইরিরনয়ারিং এন্ড অপাবিশনি (ইএন্ডও) রেিাগ হবৈ অনুমরৈ গ্রহণ
কিবৈ হবে।
(ঘ) কলিশি হদি অনুিলি পত্র/ অিাপলত্ত সিে পাওয়ার পর ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিার টেদত্র ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা
সাংক্রান্ত টসবা প্রোিকারী টকািালি/প্রলিষ্ঠাি লিলে ্ষ্ট সিয়সীিার (সদব ্াচ্চ ০৩ (লিি) িাস) িদে ই-বর্জ্য
ব্যবস্থাপিার কা ্ক্রি সিন্ন করার র্জন্য োয়বি র্াকদব। কলিশদির অনুিলি পত্র/ অিাপলত্ত সিে
পাওয়ার পূব ্ প ্ন্ত সকল প্রকার ই-বর্জ্য সাংলিষ্ট অপাদরের/ উৎপােিকারী/ আিোিীকারক, ইিযালে
টকািালি/প্রলিষ্ঠাদির ওয়যারহাউদর্জ পলরদবশ সম্মিভাদব সাংরেণ করদি হদব।
(ঙ) টেরলকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিাকারী টকািালি টকাি ক্রদিই র্জিবহুল/টলাকালয় এর আদশ পাদশ িাদের
কা ্ক্রি পলরচালিা করদি পারদব িা। এ সকল ই-বর্জ্য টকািক্রদিই অববজ্ঞালিকভাদব িাটিদি পুদি
টফলা লকাংবা ত্রিত্র পুক্যর, িালা, খাল-লবল, িােলবি ইিযালেদি টফলা াদব িা। টেরলকম ই-বর্জ্য
ব্যবস্থাপিাকারী টকািািীর লিদপা, ওয়যারহাউর্জ, বর্জ্য ব্যবস্থাপিার স্থাি ইিযালে র্জিবহুল
এলাকা/টলাকালয় পলরহার কদর সরকার/পলরদবশ অলধেপ্তর/লবটিআরলস কর্তক
্ লিধ ্ালরি স্থাদি স্থািীয় বা
আন্তর্জ্ালিক লিয়ি টিদি স্থাপি করদি হদব ।
(চ) সাংলিষ্ট ব্যলি বা প্রলিষ্ঠাি কর্তক
্ পুরািি/ব্যবহৃি টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি ট িি- টিাবাইল
হযান্ডদসে/অন্যান্য টছাে লিভাইস, লবলভন্ন প্রকার টপ্রাদিাশিাল টপ্রাগ্রাি/ ই-বর্জ্য কাদলক্টদরর িােদি সাংগ্রহ
করার ব্যবস্থা করদি হদব।
(ছ) টেললকি অপাদরের/ উৎপাোিকারী/ আিোিীকারক টকািালিসমূদহর গ্রাহক টসবা টকন্দ্র/সালভ্স
টসন্টাদরর িােদি ই-বর্জ্য সাংগ্রদহর ব্যবস্থা করদি হদব এবাং টকবলিাত্র কলিশদির অনুদিালেি
টকািালি/প্রলিষ্ঠাদির িােদি টেললকি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং সিন্ন করদি হদব।
(র্জ) টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি ির্া টিাবাইল হযান্ডদসে ও িি-টিাবাইল ন্ত্রপালি উৎপােিকারী
টকািালিসমূহ িাদের উৎপালেি ন্ত্রপালি লরসাইললাং করার টেদত্র সাংলিষ্ট লাইদসদন্সর শি্/ লবলধলবধািসহ লিদম্ন উদেলখি শি্সমূহ অনুসরণ করদব:
i. পলরদবদশর উপর ট ি টকাি টিলিবাচক প্রভাব িা পদড় টস লেদক সিক্ দৃলষ্ট রাখদি
হদব।
ii. সাংগৃলহি/লরসাইদকলকৃি/দেললকি ই-বর্জ্য সরকার অনুদিালেি আিোিী-রপ্তালি
িীলিিালা টিদি রপ্তালি করদি হদব।
iii. ইদলকট্রলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপিার িােদি সাংগৃহীি টেললকি ন্ত্রপালি টকািভাদবই
Refurbished ন্ত্রপালি লহদসদব টেদশ বার্জারর্জাি করা াদব িা এেং অনুরূপ
যন্ত্রপারৈি রেরনমবয় টদবশি অিযন্তবি অন্য টকান পণ্য িয় কিা যাবে না।

পৃষ্ঠা- 5

(ঝ) পুরািি/ব্যবহৃি টকাদিা কলিউলিদকশি এন্ড আইটি লিভাইস লে পুদরাপুলর লিরাপেভাদব পলরচালিার
সুদ াগ র্াদক, িদব িা লশোমূলক উদেদশ্য সাংলিষ্ট টকাদিা লশোপ্রলিষ্ঠাদি র্া র্ প্রলক্রয়া অনুসরণ কদর
লবটিআরলস’র অনুদিােিক্রদি োি/লবিরণ করার ব্যবস্থা করা ট দি পাদর।
শি্সমূহ:
i.
ন্ত্রপালিসমূহ াদি িািব ও পলরদবদশর র্জন্য টকাদিাভাদবই েলিকারক িা হয়
োিকারী প্রলিষ্ঠািদক উহার লিশ্চয়িা প্রোি করদি হদব।
ii.
ন্ত্রপালিসমূহ শুধুিাত্র লশোমূলক উদেদশ্য (টকাদিারূপ ব্যবসালয়ক স্বার্ ্ পলরহার কদর)
ব্যবহার করদি হদব।
iii.
ন্ত্রপালি ও উহার আনুষলিক ন্ত্রাাংশ হস্তান্তদরর সিয় সঠিক উপাদয় িা পলরচালিা ও
রেণাদবেদণর র্জন্য প্রদয়ার্জি িালফক লিদে ্শিা/প্রলশেণ লিলশ্চি করদি হদব।
(ঞ) টেরলকম ই-বর্জ্য ব্যেস্থাপনাি টয টকান পয ্াবয় পরিবেবশি রেপয ্য়/অে রনবদ ্রশকাি টকান রনবদ ্শনা/শৈ্
িঙ্গ িংিান্ত টকান অরিবযাগ প্রমারণৈ হবল যথাযথ আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ কিা হবে।
৬। কলিশদি লিয়লিি লভলত্তদি িথ্য, উপাত্ত র্জিা প্রোি
টেদশ ই-বর্জ্য উৎপােিকারী টকািালিসমূহ (টেললকি অপাদরের, টিাবাইল/িি টিাবাইল লিভাইস, ব্রিকালোং
ন্ত্রপালি উৎপােিকারী ও আিোলিকারক) কর্তক
্ অত্র কলিশদি প্রলি ০৬ (ছয়) িাস পর পর লিম্নলললখি ছক
আকাদর িথ্য র্জিা প্রোি করদি হদব।
ক্রলিক িাং

আইদেি এর িাি

আইদেি সাংখ্যা

পলরিাণ (েি)

িন্তব্য

ছক-১: ই-বর্জ্য সাংক্রান্ত িথ্য।
৭। র্জিসদচিিিা বিলর
সুপলরকলেি প্রচারালভ াদির িােদি ই-বর্জ্য সাংক্রান্ত লবলভন্ন ধরদির ঝলুঁ ক ও েলিকর লেক সিদক্
র্জিগণদক সদচিি করা আবশ্যক। প্রদয়ার্জদি টেললদ াগাদ াগ ন্ত্রপালি উৎপােিকারী, আিোলিকারক ও
লবপণিকারী প্রলিষ্ঠাি কর্তক
্ প্রচার িােিসমূদহ ই-বদর্জ্যর ঝলুঁ ক ও র্া র্ প্রলক্রয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপিার লবষদয়
র্জিসদচিিিামূলক লবজ্ঞাপদির ব্যবস্থা করদি হদব।
৮। উপসাংহার
ই-বদর্জ্যর েরুি আিাদের পলরদবশ ও র্জীবববলচত্র প্রলিলিয়ি েলির সম্মুখীি। এই প্রলিকূল অবস্থা টিাকাদবলা
করার র্জন্যই টেললকি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং লসদেি সাংলিষ্ট অত্র লিদে ্লশকাটি প্রস্তুি করা হদয়দছ।
টেললকি ই-বর্জ্য সাংলিষ্ট সকলদক এই লিদে ্লশকাটি অনুসরণ ও প্রলিপালদি সব ্ো সদচষ্ট র্াকদি হদব।
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সাংললি-১:
টেললকি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং কা ্ক্রি পলরচালিার লদেয লবটিআরলস’র অনুদিােি প্রালপ্তর র্জন্য
আগ্রহী প্রলিষ্ঠািসমূহদক লিম্নলললখি প্রদয়ার্জিীয় িক্যদিন্ট/কাগর্জপত্র সাংযুি করি: কলিশদির লিকে আদবেি
োলখল করদি হদব:
১। ফরওয়ালি ্াং টলোর (দচয়ারম্যাি, লবটিআরলস বরাবদর আদবেি করদি হদব)
২। হালিাগাে পলরদবশ অলধেপ্তর এর পলরদবশগি ছাড়পদত্রর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
৩। হালিাগাে টট্রি লাইদসন্স এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
্
৪। টিি (TIN) সাটিলফদকে
এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
্
৫। লবি (BIN) সাটিলফদকে
এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
৬। ফায়ার সালভ্স ও লসলভল লিদফন্স এর লাইদসন্স এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
৭। লসটি কদপ্াদরশি/সাংলিষ্ট কর্তপ্ দের ছাড়পদত্রর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
৮। কারখািার লাইদসন্স এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
্
৯। লললিদেি টকািালির টেদত্র টিদিারান্ডাি অব এদসালসদয়শি ও আটিদকল
অব এদসালসদয়শি এর
্
অনুলললপ, অর্বা ব্যলি িাললকািার টেদত্র টপ্রাপাইোরশীপ সাটিলফদকে
(টিাোলর) অর্বা
পাে ্িারলশদপর টেদত্র টরলর্জস্ট্রার অব র্জদয়ন্ট েক টকািালির্জ এণ্ড ফাি্স হদি টরলর্জলস্ট্রকৃি সিে
এর অনুলললপ (সিযালয়ি)।
১০। টেললকি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং পলক্রয়ার সম্ভাব্য িায়াগ্রাি।
১১। কারখািা ভাড়ার চুলিপদত্রর অনুলললপ।
১২। কারখািার অলক্দেকচারাল িায়াগ্রাি।
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সাংললি-২:
টেললকি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং করদণর লিলিত্ত আগ্রহী টকািালি/প্রলিষ্ঠািদক লিম্নলললখি
প্রদয়ার্জিীয় িথ্য/কাগর্জপত্র সাংযুি করি: টিরিও (টেৈাি) এেং নন-টিরিও টেরলবযাগাবযাগ যন্ত্রপারৈি র্জন্য
যথািবম রেটিআিরি’ি টেকট্রাম রেিাগ এেং ইরিরনয়ারিং এন্ড অপাবিশনি (ইএন্ডও) রেিাবগ আদবেি
োলখল করদি হদব:
১। ফরওয়ালি ্াং টলোর (দচয়ারম্যাি, লবটিআরলস বরাবদর আদবেি করদি হদব)।
২। ন্ত্রপালির বণ ্িা (উৎস, ধরি, সাংখ্যা, ওর্জি, ইিযালে)।
৩। পলরদবশ অলধেপ্তর হদি ছাড়পদত্রর অনুলললপ।
৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং প্রলিষ্ঠাদির অনুকূদল কা ্াদেশ প্রোদির অনুলললপ।
৪। বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং প্রলিষ্ঠাদির অনুকূদল পলরদবশ অলধেপ্তর এর পলরদবশগি ছাড়পদত্রর
অনুলললপ (হালিাগাে)।
৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপিা ও লরসাইললাং প্রলিষ্ঠাদির অনুকূদল লবটিআরলস প্রেত্ত অনুিলি/ছাড়পদত্রর অনুলললপ।
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