
প্রেস বিজ্ঞবি 

পবিবিশ দূষবেি দাবে ঢাকাি শ্যামপুি-কদমতলী এলাকাি ৬ (ছে) টি কািখানাবক ২৮ লক্ষ ৮৩ হাজাি ২৭২ টাকা এিং 

ঢাকা ও নিবসংবদি অন্য ৪ (চাি) টি কািখানা ও ২ (দুই) টি হাসপাতালবক ৩০ লক্ষ ৬২ হাজাি ৯৮৬ টাকাসহ প্রমাট ৫৯ 

লক্ষ ৪৬ হাজাি ২৫৮ টাকা ক্ষবতপূিে ধার্ য কবিবছ পবিবিশ অবধদিবিি মবনটবিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইং 

 

পবিবিশ দূষেবিবিাধী অবির্ান ও পবিবিশ সংিক্ষে কার্ যক্রবমি অংশ বহবসবি ০১/০২/২০২২ ও ০২/০২/২০২২ তাবিখ  

পবিবিশ অবধদিবিি পবিচালক, মবনটবিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইং এি পবিচালক জনাি প্রমাহাম্মদ মাসুদ হাসান 

পাবটাোিী কর্তযক শুনানী গ্রহে কিা হে। শুনানী অবে পবিবিশ ও েবতবিশগত ক্ষবতসাধবনি অপিাবধ ১) পূিালী ইন্ডাবিজ 

বল:, প্লট#১৬, প্রিাড#১৭, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ১ লক্ষ ৮৪ হাজাি ৩২০ টাকা, ২) চাঁদনী প্রটক্সটাইল বমলস্ 

বল:, ২৩, ঢাকা টু নািােেগঞ্জ প্রিাড, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ১ লক্ষ ৪৯ হাজাি ৭৬০ টাকা, ৩) বদ বলবমট এবগ্রা 

প্রোডাক্টস্ বল:, প্লট#০৯, প্রিাড#১০, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ৫০ হাজাি টাকা, ৪) অবটাবি বলবমবটড 

(ইউবনট:০৩), ২৯, ঢাকা টু নািােেগঞ্জ প্রিাড, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ১ লক্ষ ১০ হাজাি ৩৯২ টাকা, ৫) প্রমসাস য 

িাহাি ডাইং ওোকযস্, প্লট#০৪, কদমতলী প্রিাড, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ২ লক্ষ টাকা, ৬) কদমতলী ডাইং 

এন্ড বেবন্টং, প্লট#৭ ও ৯, প্রিাড#১১, শ্যামপুি-কদমতলী বশ/এ, ঢাকা-প্রক ২১ লক্ষ ৮৮ হাজাি ৮০০ টাকা, ৭) প্রমসাস য 

 াইি এন্ড  াইি ডাইং বেবন্টং ওোকযস বল:, িাগহাটা, বশলমান্দী, নিবসংদী-প্রক ৪ লক্ষ ৭০ হাজাি ৪০০ টাকা, ৮) প্রক.টি 

প্রটক্সটাইল বমলস্, মাধিদী, নিবসংদী-প্রক ৫ লক্ষ ৮৮ হাজাি ৮০০ টাকা, ৯) বি.এল এপাবিলস্ বল:-প্রক ৫ লক্ষ ৮৭ হাজাি 

৫২০ টাকা, ১০) বতবি ডাইং এন্ড বেবন্টং, প্রকাতোলীিচি, মাধিদী, নিবসংদী-প্রক ৪ লক্ষ ৭০ হাজাি ১৬ টাকা ১১) প্র মাস 

প্রেশালইজড হসবপটাল, প্লট#০৫, প্রমইন প্রিাড, ব্লক# এইচ, প্রমিাবদো িাজাি, িনশ্রী, িামপুিা, ঢাকা-প্রক ৪ লক্ষ টাকা 

এিং ১২) বিআিবি হসবপটাল বল:, ৭৭/এ, পান্থপি, ঢাকা-প্রক ৫ লক্ষ ৪৬ হাজাি ২৫০ টাকা ক্ষবতপূিে ধার্ য কবিন। পবিবিশ 

অবধদিবিি মবনটবিং এন্ড এনব াস যবমন্ট উইং এ শুনানী গ্রহে কার্ যক্রম অব্যাহত িাকবি। 

 

 

তাবিখঃ ০২/০২/২০২২ বরঃ।  

                                                                                                                 স্বাক্ষবিত/- 

                                                                                          (প্রমাঃ আঃ সালাম সিকাি) 

                                                                                           উপপবিচালক 

                                                                                          পবক্ষ 

                                                                                           পবিচালক (মবনঃ ও এনব াঃ) 

 


