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স িব ি  

 

জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর বাজার তদারিক 
িবিভ  অপরােধ ৪২  িত ানেক ৬১.০০ হাজার টাকা জিরমানা 

 
৭ ম ২০২১ ি : 
 
 বািণজ  ম ণালয়াধীন জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর ধান কায ালয়, িবভাগীয় ও জলা কায ালেয়র ১২ জন 
কম কতার ন ে  ঢাকা মহানগর, চ দ র, প য়াখালী, ঝালকা , িসেলট, হিবগ , মৗলভীবাজার, ভালা, রং র, নােটার ও 
চ পাইনবাবগ -এ বাজার তদারিক কায ম পিরচালনা করা হয়। 
 
 ধান কায ালেয়র উপপিরচালক জনাব আিতয়া লতানা, সহকারী পিরচালক জনাব নব মার ামািনক, জনাব ই ানী রায়, 
জনাব জা া ল ফরদাউস ঢাকা িবভাগীয় কায ালেয়র উপপিরচালক জনাব মন র মাহা দ শাহিরয়ার, সহকারী পিরচালক জনাব 
রািজনা লতানা, জনাব মাঃ মাগ র রহমান ও ঢাকা জলা কায ালেয়র সহকারী পিরচালক জনাব মাঃ আ ল জ ার ম ল ক ক 
লশান-১ ক চাবাজার, লশান-২ ক চাবাজার, বনানী ক চাবাজার, রাম রা ক চাবাজার, প ন, িনউমােকট ক চাবাজার, কলাবাগান, 

ভাটারা বাজার, এিজিব কেলািন বাজার, ফিকরা ল বাজার এলাকায় তদারিক কায ম পিরচালনা করা হয়। বাজার তদারিককােল 
ে র তািলকা দশ ন না করার অপরােধ 'আওলােদর ফেলর দাকান', 'িবসিম াহ ট ার', 'মা ট ার', 'িবসিম াহ ভিজেটবল 

ার', 'রিশদ ার', 'পািপয়া ার', 'হাসান এ ার াইজ', ' িনয়া এ  িজিনয়া ার', 'ভাই ভাই এ ার াইজ', 'আিরফ জনােরল 
ার', ' মাশারফ হােসেনর ফেলর দাকান', ' শ ট', 'জােন আলম মােছর দাকান', 'বা  রগীর দাকান', 'আিনস গাশত িবতান', 

'জনতা মাংস িবতান', 'ডািলয়া মাংস িবতান', 'ভাই ভাই ার', 'মাহী িডপাট েম াল ার', 'ইউ স ফল িবতান', ' রজাউল ার', 
'িছ ীেকর মােছর দাকান' ক যথা েম ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) 
টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, 
৫০০/- (প চশত) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, 
১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) 
টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, পে র মাড়েক এমআরিপ লখা না থাকার 
অপরােধ 'িজয়া জনােরল ার', 'আল কিরম ভিজেটবল এ  বীজ ভা ার', ' া এ ার াইজ' ক যথা েম ৫,০০০/- (প চ হাজার) 
টাকা, ৫০০/- (প চশত) টাকা, ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা, অ া কর পিরেবেশ খা  প  তিরর অপরােধ 'সরদার র ের  এ  
ক ােটিরয়া', ' ড এ  নাইট র ের ' ক যথা েম ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, ময়াদ উ ীণ  ঔষধ 
িবি র অপরােধ ' িমতা ফাম া', ' িফয়া মিডিসন কণ ার' ক যথা েম ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা, ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা 
জিরমানা করা হয়। অথ াৎ গত ৭ ম ২০২১ তািরেখ মাট ৩৯,৫০০/- (ঊনচি শ হাজার প চশত) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা 
হয়।  
 
 এছাড়া দশ াপী ৪  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, িত ত প  বা সবা যথাযথভােব িব য় বা সরবরাহ না করা, ধা ত ে র অিধক 
ে  প  িবি , ভজাল প  বা ঔষধ িব য়, বাটখারা বা ওজন পিরমাপক যে র কার িপ এবং ে র তািলকা দশ ন না করার 

অপরােধ ১৩  িত ানেক ২১,৫০০/- (এ শ হাজার প চশত) টাকা জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হয়। 
 
 গত ৭ ম ২০২১ তািরেখ সব েমাট ১২  বাজার তদারিক কায ম পিরচালনার মা েম ৪২  িত ানেক মাট ৬১,০০০/- 
(একষি  হাজার) 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 িনব াহী াি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 অথ নীিত/ 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 কায ােথ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): না শ বােড  দশ ন/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  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। িসিনয়র 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। 


