
প্রেস বিজ্ঞবি 

()পবিবিশ দূষবেি দাবে ঢাকা, নািােেগঞ্জ ও গাজীপুবিি ৭ (সাত) টি  হাসপাতাল ও ৫ (এক) টি কািখানাবক প্র াট ৬০ 

লক্ষ ৭২ হাজাি ৬৩০ টাকা ক্ষবতপূিে ধার্ য কবিবে পবিবিশ অবধদিবিি  বনটবিিং এন্ড এনব াস যব ন্ট উইিং 

 

পবিবিশ দূষেবিবিাধী অবির্ান ও পবিবিশ সিংিক্ষে কার্ যক্রব ি অিংশ বহবসবি আজ ৩০/০১/২০২২ তাবিখ  পবিবিশ 

অবধদিবিি পবিচালক,  বনটবিিং এন্ড এনব াস যব ন্ট উইিং এি পবিচালক জনাি প্র াহাম্মদ  াসুদ হাসান পাবটাোিী কর্তযক 

শুনানী গ্রহে কিা হে। শুনানী অবে পবিবিশ ও েবতবিশগত ক্ষবতসাধবনি অপিাবধ ১) শুবিচ্ছা বিবনক এন্ড ডাোগনবিক 

প্রসন্টাি, প্রটিংলািাড়ী, কবলজ প্রিাড (িাইপাস সিংলগ্ন), কাবলোককি, গাজীপুি-প্রক ৩০ হাজাি টাকা, ২) আবনাোি হসবপটাল 

এন্ড এন্ড ডাোগনবিক প্রসন্টাি, প্রকানািাড়ী প্রকন্দ্রীে জাব   সবজদ প্রিাড, প্রকানািাড়ী, গাজীপুি-প্রক ৩০ হাজাি টাকা, ৩) 

প্রকানািাড়ী প্রসন্ট্রাল হসবপটাল, বসবিক প্লাজা, িাসিযান্ড, উত্তিা ব্ািংক সিংলগ্ন, প্রকানািাড়ী, গাজীপুি-প্রক ৩০ হাজাি টাকা, 

৪) প্রকানািাড়ী ইিবন বসনা (ো:) হাসপাতাল এন্ড ডােগনবিক প্রসন্টাি, িাসিযান্ড, উত্তিা ব্ািংক সিংলগ্ন, প্রকানািাড়ী, 

গাজীপুি-প্রক ৫০ হাজাি টাকা, ৫) প্রকানািাড়ী ল্যািএইড হসবপটাল, িাসিযান্ড, প্রকানািাড়ী, গাজীপুি-প্রক ৩০ হাজাি টাকা, 

৬) বনউ প্রহাপ বসটি হাসপাতাল এন্ড ডাোগনবিক প্রসন্টাি, সািং-কাজী  াবকযট, িাজিাড়ী প্রিাড, গাজীপুি সদি, গাজীপুি-প্রক 

৩০ হাজাি টাকা, ৭) বনউ লাই  হাসপাতাল এন্ড ট্র া প্রসন্টাি, এ আি প্লাজা,  াবে পুি, টঙ্গী, গাজীপুি-প্রক ৩০ হাজাি 

টাকা, ৮) প্র সাস য প্রসানািগাঁও প্র ন্সী বেবন্টিং এন্ড ডাইিং বল:, প্লট# ১৪, লাল  সবজদ প্রিাড, শ্যা পুি-কদ তলী বশ/এ, ঢাকা-

প্রক ৭ লক্ষ ২৮ হাজাি ৪১৬ টাকা, ৯) টি.এ  ওবেট এন্ড ড্রাই েবসবসিং বল:, প্রসালািপাড়া, দবক্ষে সালনা, সালনা িাজাি, 

গাজীপুি -প্রক ৬ লক্ষ ২০ হাজাি টাকা, ১০) টি. এইচ ডাইিং, িা ািিাগ, কুতুিপুি,  তুল্লা, নািােেগঞ্জ-প্রক ৬ লক্ষ ৩০ 

হাজাি ২৪০ টাকা ১১) প্যািাগন এবগ্রা বল: ও প্যািাগন প্রপাবি বল: (ক াবশ যোল ব্রেলাি েবজক্ট), িাউনী, শ্রীপুি, গাজীপুি-

প্রক ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজাি ১৪ টাকা এিিং ১২)  ধু বত ওোবশিং,  াজাি প্রিাড, উত্তিখান, ঢাকা-প্রক ৩ লক্ষ ২৪ হাজাি ৯৬০ 

টাকা ক্ষবতপূিে ধার্ য কবিন। পবিবিশ অবধদিবিি  বনটবিিং এন্ড এনব াস যব ন্ট উইিং এ শুনানী গ্রহে কার্ যক্র  অব্াহত 

থাকবি। 

 

 

তাবিখঃ ৩০/০১/২০২২ বরঃ।  

                                                                                                                 স্বাক্ষবিত/- 

                                                                                         (সসেদ আহম্মদ কিীি) 

                                                                                           উপপবিচালক 

                                                                                          পবক্ষ 

                                                                                           পবিচালক ( বনঃ ও এনব াঃ) 


