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স িব ি  
 

জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর বাজার তদারিক 
িবিভ  অপরােধ ১১৭  িত ানেক ৮.২২ ল  টাকা জিরমানা 

 
২২ সে র ২০২১ ি : 
 
 বািণজ  ম ণালয়াধীন জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর ধান কাযালয়, িবভাগীয় ও জলা কাযালেয়র ৪৪ জন 
কমকতার ন ে  ঢাকা মহানগর, চ াম মহানগর, ময়মনিসংহ, জামাল র, রাজবাড়ী, শরীয়ত র, নরিসংদী, ন েকাণা, গাজী র, 
টা াইল, চ দ র, নায়াখালী, ক বাজার, িম া, ফনী, িপেরাজ র, ঝালকা , বর না, লনা, সাত ীরা, নড়াইল, িঝনাইদহ, যেশার, 
বােগরহাট, মেহর র, মৗলভীবাজার, িসেলট, নামগ , িদনাজ র, িড় াম, গাইবা া, রাজশাহী, নােটার, িসরাজগ , পাবনা ও 
চ পাইনবাবগ -এ বাজার তদারিক কায ম পিরচালনা করা হয়। 
 
 ধান কাযালেয়র উপপিরচালক জনাব িবকাশ চ  দাস, সহকারী পিরচালক জনাব রজবী নাহার রজনী, জনাব নব মার 

ামািনক, ঢাকা িবভাগীয় কাযালেয়র সহকারী পিরচালক জনাব ফাহিমনা আ ার, জনাব রািজনা লতানা ও ঢাকা জলা কাযালেয়র 
সহকারী পিরচালক জনাব মাঃ আ ল জ ার ম ল ক ক ডমরা, মাহা দ র, শওড়াপাড়া, কাজীপাড়া ও ধানমি  এলাকায় 
তদারিক কায ম পিরচালনা করা হয়। বাজার তদারিককােল পে র মাড়েক এমআরিপ লখা না থাকার অপরােধ 'িস  হাসপাতাল 
ক াি ন', ' ডইিল পার সাপ' ক যথা েম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা, ে র তািলকা দশন না 
করার অপরােধ 'আলািমন ার', ' মাহা দী ট', 'িবসিম াহ িফস ার', 'কাওসার মাংস িবতান' ক যথা েম ২,০০০/- ( ই হাজার) 
টাকা, ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা, ২০০/- ( ইশত) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ময়াদ উ ীণ ঔষধ িবি র অপরােধ 'িস  
হসিপটাল', 'আহেমদ মিডেকল স ার', 'ঢাকা জনােরল হসিপটাল' ক যথা েম ২৫,০০০/- ( িচশ হাজার) টাকা, ২৫,০০০/- ( িচশ 
হাজার) টাকা, ২৫,০০০/- ( িচশ হাজার) টাকা, অ া কর পিরেবেশ খা  প  তিরর অপরােধ 'মােয়র দায়া ড াডা স' ক 
৫০,০০০/- (প াশ হাজার) টাকা, িত ত প  বা সবা যথাযথভােব িব য় বা সরবরাহ না করার অপরােধ ' সানালী ফামা' ক 
৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা, অৈবধ ি য়ায় প  উৎপাদন বা ি য়াকরণ এবং পে র নকল ত বা উৎপাদেনর অপরােধ 'হাসান 

িডং' ক ১,০০,০০০/- (এক ল ) টাকা জিরমানা করা হয়। অথাৎ গত ২২ সে র ২০২১ তািরেখ মাট ২,৫৩,২০০/- ( ই ল  
িত া  হাজার ইশত) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হয়। 
 
 এছাড়া দশ াপী ৩৮ বাজার তদারিক কায েমর 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 কাযকলাপ, ওজেন কার িপ, সবা দােন অবেহলা ইত ািদ ারা সবা হীতার অথ, া , 

জীবনহািন ইত ািদ ঘটােনা এবং ে র তািলকা দশন না করার অপরােধ ৯৭  িত ানেক ৫,১৩,৫০০/- (প চ ল  তেরা হাজার 
প চশত) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হয়।  
 
 অ িদেক িলিখত অিভেযাগ িন ি র মা েম ধা ত ে র অিধক ে  প  িবি , পে র মাড়েক এমআরিপ লখা না 
থাকা ও িত ত প  বা সবা যথাযথভােব িব য় বা সরবরাহ না করার অপরােধ ৮  িত ানেক ৫৬,০০০/- (ছা া  হাজার) টাকা 
জিরমানা আেরাপ ও আদায় এবং ৮ জন অিভেযাগকারীেক জিরমানার ২৫% িহেসেব ১৪,০০০/- ( চৗ  হাজার) টাকা দান করা হয়।  
 
 গত ২২ সে র ২০২১ তািরেখ সবেমাট ৪৪  বাজার তদারিক কায ম পিরচালনা ও ৮  িলিখত অিভেযাগ িন ি র মা েম 
১১৭  িত ানেক মাট ৮,২২,৭০০/- (আট ল  বাইশ হাজার সাতশত) টাকা জিরমানা আেরাপ করা হয়। আইন লা র াকারী 
বািহনীর সদ , া  িবভাগ, িষ িবভাগ, মৎ  িবভাগ, কন মারস এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ক াব) সহ সংি  িশ  বিণক 
সিমিতর িতিনিধ  অিধদ র পিরচািলত বাজার অিভযােন সহেযািগতা দান কেরন। বাজার অিভযান/তদারিককােল জনসেচতনতা 
ি র লে  ভা া এবং বসায়ী ে র মে  িলফেলট, া েলট িবতরণসহ হ া মাইেক সংি েদর েয়াজনীয় পরামশ দয়া হয়। 

 
 এছাড়াও জলা শাসেনর িনবাহী ািজে টগণ ভা া-অিধকার সংর ণ আইন অ যায়ী া মান আদালত পিরচালনার 
মা েম ভা া-অিধকার সংর ণ িনি তকরণসহ ি িতশীল বাজার ব া গেড় তালার লে  েয়াজনীয় ব া হণ করেছন। 



 
 
 
 
 

া িরত/- 
(তাহিমনা বগম) 

সহকারী পিরচালক (কায ম) 
ফান: ০২-৮১৮৯৪১১ 

ই- মইল: ad-operation@dncrp.gov.bd 
 
িবতরণ:  
 

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 অথনীিত/ দিনক বিণক বাতা/ 
দিনক আমার কাগজ/সা ািহক কন মার ভেয়স/ দিনক দেশরপ  (উি িখত সংবাদ পি কা েলােত চােরর জ  অ েরাধ করা 

হেলা)। 
 
সদয় াতােথ ও কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): না শ বােড দশন/ত র িনয়ি ত চার মা েম 

চােরর অ েরাধসহ 
 
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  কমকতা, ি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 কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।  
১১। মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা। 
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