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জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর বাজার তদারিকঃ 
িবিভ  অপরােধ ১২৫  িত ানেক ৯.৪৫ ল  টাকা জিরমানা 

 

১০ এি ল ২০১৯ ি : 
 
 বািণজ  ম ণালয়াধীন জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর ধান কায ালয়, িবিভ  িবভাগীয় ও জলা কায ালেয়র ৪৭ জন 
কম কতার ন ে  ঢাকা মহানগর, চ াম মহানগর, ন েকাণা, শরীয়ত র, রাজবাড়ী, মািনকগ , িকেশারগ , ময়মনিসংহ, টা াইল, 
গাপালগ , ফিরদ র, গাজী র, মাদারী র, ীগ , নরিসংদী, বােগরহাট, লনা, মা রা, ি য়া, িঝনাইদহ, যেশার, িসেলট, ভালা, 
িম া, ব ড়া, রাজশাহী, নওগ , ক বাজার, য়াডা া, নায়াখালী, িপেরাজ র, গাইবা া, ঠা রগ ও, বিরশাল, বর না, রং র, িড় াম, 

িসরাজগ  ও মৗলভীবাজাের বাজার তদারিক করা হয়। 
 
 ঢাকা িবভাগীয় কায ালেয়র সহকারী পিরচালক জনাব শাহনাজ লতানা, জনাব রজবী নাহার রজনী, জনাব ফাহিমনা আ ার ও 
ঢাকা জলা কায ালেয়র সহকারী পিরচালক জনাব মাঃ আ ল জ ার ম ল ক ক িষ মােকট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ এলাকায় 
বাজার তদারিক পিরচালনা করা হয়। বাজার তদারিককােল অ া কর পিরেবেশ খা  প  তিরর অপরােধ লনা খাবার ঘর, মােয়র 
দায়া হােটল, ডারিলং হােটলেক যথা েম ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা, ৩০,০০০/- (ি শ হাজার) টাকা, ৩০,০০০/- (ি শ হাজার)  

টাকা, ময়াদ উ ীণ  প  বা ঔষধ িবি র অপরােধ ন ফাম া ও সিলম ইটসেক যথা েম ২৫,০০০/- ( িচশ হাজার) টাকা ও 
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা, পে র ে র তািলকা দশ ন না করার অপরােধ তািনর মাংস িবতানেক ২,০০০/- ( ই হাজার) টাকা, 
পে র মাড়েক এমআরিপ লখা না থাকার অপরােধ িমর র ফাম া, আলী জনােরল ার, শিরয়ত র দই ঘর, ওয়ান প পার শপ, 
ম বন িম া  ভা ার, বন ল এ  কাং, এরািবয়ান কক এ  ইটস ও িব ম র ইটসেক যথা েম ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা, 
৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা, ২,০০০/- ( ই হাজার) টাকা, ২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা, ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, ১০,০০০/- 
(দশ হাজার) টাকা, ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা ও ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা এবং িত ত প  বা সবা যথাযথােব িব য় 
বা সরবরাহ না করার অপরােধ ওয়ান প পার শপেক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকাসহ মাট ২,২৬,০০০/- ( ই ল  ছাি শ হাজার) 
টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হয়। 
  
 এছাড়া দশ াপী ৪৩  বাজার তদারিকর মা েম অ া কর পিরেবেশ খা  প  তির, পে র মাড়েক এমআরিপ লখা না 
থাকা, ময়াদ উ ীণ  প  বা ঔষধ িব য়, খা  পে  িনিষ  ে র িম ণ, িত ত প  বা সবা যথাযথভােব িব য় বা সরবরাহ না 
করা, ভজাল প  বা ঔষধ িব য়, বাটখারা বা ওজন পিরমাপক যে র কার িপ, ধা ত ে র অিধক ে  প  িব য়, সবা 
হীতার জীবন বা িনরাপ া িবপ কারী কায, ওজেন কার িপর, অবেহলা ইত ািদ ারা সবা হীতার অথ, া , জীবনহািন ইত ািদ 

ঘটােনা, পে র ে র তািলকা দশ ন না করার অপরােধ ১০৮  িত ানেক ৭,০২,৮০০/- (সাত ল  ই হাজার আটশত) টাকা জিরমানা 
আেরাপ ও আদায় করা হয়। 
 
 অ িদেক িলিখত অিভেযাগ িন ি র মা েম ধা ত ে র অিধক ে  প  িবি র অপরােধ ৩  িত ানেক ১৭,০০০/- 
(সেতর হাজার) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় এবং ৩ জন অিভেযাগকারীেক জিরমানার ২৫% িহেসেব ৪,২৫০/- (চার হাজার 
ইশত প াশ) টাকা দান করা হয়। 

 
 গত ১০ এি ল ২০১৯ তািরেখ ৪৭  বাজার তদারিক ও ৩  িলিখত অিভেযাগ িন ি র মা েম ১২৫  িত ানেক মাট 
৯,৪৫,৮০০/- (নয় ল  য়তাি শ হাজার আটশত) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হয় এবং আদায় ত জিরমানা হেত ৩ জন 
অিভেযাগকারীেক ৪,২৫০/- (চার হাজার ইশত প াশ) টাকা দান করা হয়। সংি  জলা শাসন, জলা িলশ, আম ড িলশ 

াটিলয়ন, িসিভল সাজন, মৎ  কম কতা, পিরেবশ অিধদ েরর িতিনিধ, বাজার কম কতা, ােনটারী ই েপ র, িশ  ও বিণক 
সিমিতর িতিনিধ এবং ক াব এসব তদারিক কােয সহায়তা দান কেরন। তদারিককােল সেচতনতা ি র লে  িলফেলট ও 

া েলট িবতরণ করা হেয়েছ। 
 

   
া িরত/- 

আফেরাজা রহমান 
সহকারী পিরচালক  
ফানঃ ০২-৮১৮৯৪১১ 

ই- মইলঃ ad-operation@dncrp.gov.bd 



 
 
 

াপক,  
 
১। ব াপনা পিরচালক, এ এন বাংলা/এ এন িনউজ/চ ােনল আই/ই িভ/এন িভ/আর িভ/বাংলািভশন/ দশ টিলিভশন/ সময় 

িভ/ চ ােনল ৭১/য না িভ/এসএ িভ/মাছরাঙা/গাজী টিলিভশন/ বশাখী িভ/চ ােনল নাইন/ এিশয়া িভ/ মাই িভ/ িবজয় 
টিলিভশন (উি িখত িভ চ ােনল েলােত চােরর জ  অ েরাধ করা হেলা)। 

 

 
২। স াদক, দিনক থম আেলা/ ডইিল ার/ দিনক ইে ফাক/ দিনক গা র/ দিনক সমকাল/ দিনক জনক / দিনক মানবজিমন/ 

দিনক আমােদর সময়/ দিনক নয়ািদগ / দিনক যায়যায়িদন/ দিনক বাংলােদশ িতিদন/ দিনক সং াম/ দিনক ভােরর 
কাগজ/ দিনক সকােলর খবর/ দিনক ভােরর ডাক/ দিনক িদনকাল/ দিনক মানবক / দিনক আমােদর অথ নীিত/ দিনক বিণক 
বাতা/বাত া/ দিনক আমার কাগজ/ ভা া ক .কম/সা ািহক কন মার ভেয়স/ দিনক দেশরপ  (উি িখত সংবাদ পি কা েলােত 

চােরর জ  অ েরাধ করা হেলা)। 
 

 
অ িলিপ: অবগিত ও কায ােথ  (ত র িনয়ি ত চার মা েম/দা িরক না শ বােড  সং  ছক  াপক চােরর জ ) 
 

১। মহাপিরচালক, র াব/িব িভ/বাংলােদশ বতার/ িষ িবপণন অিধদ র/মৎ  অিধদ র, ঢাকা। 
২।  সিচব (আইআই ), বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা। 
৩। পিরচালক ( শাসন ও অথ), জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা। 
৪। ধান ত  কম কতা, িপআইিড/ ধান বাতা স াদক, বাসস, ঢাকা। 
৫। িলশ কিমশনার (সকল)।  
৬। পিরচালক (িনউজ), বাংলােদশ বতার আগারগ ও, ঢাকা। 
৭। জলা শাসক (সকল)।  
৮। িলশ পার (সকল)। 
৯। সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।  
১০। জনসংেযাগ কম কতা, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।  
১১। মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা। 


