প্রেস বিজ্ঞবি
পবিবিশ দূষবেি দাবে গাজীপুবিি ১ টি কািখানাবক ১০.০১ লক্ষ টাকা ক্ষ বিপূিে ধার্ য কবিবে পবিবিশ
অবধদিবিি মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এিিং গাজীপুি প্রজলা কর্ত যক প্রমািাইল প্রক াট য পবিচ ালনা কবি
গাজীপুি প্রজলাি ৪ টি কািখানাি বিদ্যুৎ সিংবর্াগ বিবিন্ন এিিং ২ টি কািখানাবক ৩ লক্ষ টাকা জবিমানা কবিবে।
পবিবিশ দূষেবিবিাধী অবির্ান ও পবিবিশ সিংিক্ষে কার্ যক্রবমি অিংশ বিবসবি আজ ১৪/০৭/২০২০ িাবিখ পবিবিশ অবধদিবিি
পবিচালক, মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এি পবিচালক জনাি রুবিনা প্র িবদৌসী কর্ত ক
য শুনানী অনুবিি িে। শুনানী অবে
পবিবিশগি োড়পত্র গ্রিে ব্যবিি অবিধিাবি কািখানা স্থাপবনি অপিাবধ গাজীপুি প্রজলাি শ্রীপুি উপবজলাধীন সাটিোিাবড়বি
অিবস্থি বিবেক্স প্যাবকবজিং বলিঃ নামক প্যাবকবজিং কািখানাবক ১০ লক্ষ ১ িাজাি টাকা ক্ষবিপূিে ধার্ য কবিবে। মিামািী কবিানাি
মবে এই শুনানী গ্রিে কার্ যক্রম অব্যািি থাকবি।
এোড়াও তুিাগ নদীি দূষে িক্ষাে পবিবিশ অবধদিি, গাজীপুবিি প্রন র্তবে আজ মঙ্গলিাি ১৪/০৭/২০২০ বি: িাবিখ প্রজলা েশাসন,
গাজীপুবিি বিজ্ঞ বনি যািী ম্যাবজবেট প্রচৌধুিী প্রমাস্তাব জুি িিমান এি প্রন র্তবে পবিবিশ অবধদিি, গাজীপুি প্রজলা কার্ যালবর়্েি সাবি যক
সিবর্াবগিাে গাজীপুি প্রজলাি টঙ্গী এলাকাে পবিবিশ দূষে বিবিাধী অবির্ান পবিচালনা কিা িে । উক্ত অবির্াবন দবক্ষে বশলমুে,
টঙ্গী, গাজীপুি এ অিবস্থি বগ্রন টাচ ুাশন প্রক ইটিবপ োড়া ওর়্োবশিং কার্ যক্রম পবিচালনা কবি তুিাগ নদী দূষে কিাে ২ লক্ষ টাকা
জবিমানা ধার্ য পূি যক সম্পূে য আদাে কিা িে। একই বদবন স্মাট য বিজাইন নামক আবিকটি ওোবশিং কািখানা িাইপাস লাইবনি
য কবি তুিাগ নদী দূষে কিাে ১ লক্ষ টাকা জবিমানা ধার্ য পূি যক আদাে কিা িে। এোড়া
মােবম ওোবশিং এি দূবষি িজযু বনগ মন
একই এলাকাি বনবিড় (পপুলাি) ওোবশিং, রূপসী ওোবশিং, ুাশন বিজাইন ওোবশিং, প্রিাোইট িাউজ ওোবশিং নামক চািটি ওোবশিং
কািখানাি বিদ্যুৎ সিংবর্াগ বিবিন্ন কবি ুাক্টবিগুবলা িন্ধ কবি প্রদ র়্ো িে। উক্ত অবির্াবন উপবস্থি বেবলন পবিবিশ অবধদিি
গাজীপুি প্রজলা কার্ যালবেি উপপবিচালক জনাি প্রমািঃ আব্দুস সালাম সিকাি, সিকািী পবিচালক জনাি প্রমািঃ আশিা উবিন,
পবিদশ ক
য জনাি প্রশ খ প্রমাজািীদ। আইনশৃঙ্খলা িক্ষাে উপবস্থি বেবলন গাজীপুি আনসাি ব্যাটাবলেন এি সদস্যবৃন্দ।তুিাগ নদীসি
গাজীপুি প্রজলাি সকল নদী ও খাল িক্ষাে পবিবিশ অবধদিবিি এই অবির্ান অব্যািি থাকবি।

িাবিখিঃ ১৪/০৭/২০২০ বিিঃ।

স্বাক্ষবিি/(সালমান প্রচ ৌধুিী শাওন)
সিকািী পবিচালক
পবক্ষ
পবিচালক (মবনিঃ ও এনব ািঃ)
পবিবিশ অবধদিি, ঢাকা।
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