
প্রেস বিজ্ঞবি 

পবিবিশ দূষবেি দাবে ঢাকা, নািােেগঞ্জ, গাজীপুি, মেমনবসিংহ ও মুন্সীগবঞ্জি ৬ (ছে) টি কািখানা ও ৩ (বিন) টি 

আিাবসক েকল্পবক প্রমাট ১ প্রকাটি ১৭ লক্ষ ১২ হাজাি ৭২৫ টাকা ক্ষবিপূিে ধার্ য কবিবছ পবিবিশ অবধদিবিি মবনটবিিং 

এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং। এছাড়াও ঢাকা, মাবনকগঞ্জ ও গাজীপুবি প্রমািাইল প্রকাবট য ৪৯ লক্ষ টাকা জবিমানা আদাে ও োে 

২ টন পবলবিন জব্দ কবিবছ। 

পবিবিশ দূষেবিবিাধী অবির্ান ও পবিবিশ সিংিক্ষে কার্ যক্রবমি অিংশ বহবসবি আজ ০৭/০২/২০২২ িাবিখ  পবিবিশ 

অবধদিবিি পবিচালক, মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এি পবিচালক জনাি প্রমাহাম্মদ মাসুদ হাসান পাবটাোিী কর্তযক 

শুনানী গ্রহে কিা হে। শুনানী অবে পবিবিশ ও েবিবিশগি ক্ষবিসাধবনি অপিাবধ ঢাকা, নািােেগঞ্জ, গাজীপুি, 

মেমনবসিংহ ও মুন্সীগবঞ্জি ২ (দুই) টি ডাইিং, ২ (দুই) টি ওোবশিংসহ প্রমাট ৬ (ছে) টি কািখানা ও ৩ (বিন) টি আিাবসক 

েকল্পবক প্রমাট ১ প্রকাটি ১৭ লক্ষ ১২ হাজাি ৭২৫ টাকা ক্ষবিপূিে ধার্ য কবিন।  

এছাড়াও গাজীপুবিি কাবলোককি উপবজলাে পবিবিশ অবধদিি, গাজীপুি প্রজলা কার্ যালবেি সহবর্াবগিাে মবনটবিিং এন্ড 

এনব াস যবমন্ট উইিং এি বিজ্ঞ বনি যাহী ম্যাবজবেট জনাি সাঈদা পািিীন এি প্রনর্তবে ১৩ (প্রিি) টি অকিধ ইটিাটা প্রিবক ২৪ 

লক্ষ ৫০ হাজাি টাকা জবিমানা আদাে এিিং িাটাগুবলাি কার্ যক্রম িন্ধ কবি প্রদো হে; ঢাকাি সািাবি পবিবিশ অবধদিি, 

ঢাকা প্রজলা কার্ যালবেি সহবর্াবগিাে মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এি বিজ্ঞ বনি যাহী ম্যাবজবেট জনাি  েজুবেছা 

আক্তাি এি প্রনর্তবে ১টি েবিষ্ঠানবক ৫০ হাজাি টাকা জবিমানা আদাে ও োে ২ (দুই) টন পবলবিন জব্দ কিা হে; 

মাবনকগবঞ্জ পবিবিশ অবধদিি, মাবনকগঞ্জ প্রজলা কার্ যালবেি সহবর্াবগিাে মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এি বিজ্ঞ 

বনি যাহী ম্যাবজবেট জনাি নওবিন হক এি প্রনর্তবে ৮ (আট) টি অকিধ ইটিাটা প্রিবক ২৪ লক্ষ টাকা জবিমানা আদাে এিিং 

২ (দুই) টি িাটা সম্পূন যরূবপ প্রিবে প্রদো হে।  

পবিবিশ অবধদিবিি মবনটবিিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইিং এ শুনানী গ্রহে কার্ যক্রম ও পবিবিশ দূষে বিবিাধী অবির্ান 

অব্যাহি িাকবি। 

িাবিখঃ ০৭/০২/২০২২ বরঃ।  

                                                                                                                 স্বাক্ষবিি/- 

                                                                                          (প্রমাঃ প্রিজুওোন ইসলাম) 

                                                                                           সহকািী পবিচালক 

                                                                                          পবক্ষ 

                                                                                           পবিচালক (মবনঃ ও এনব াঃ) 

 


