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বাজার তদারিকর ত

িবষয:় ০৮০৮   নন   ২০২১২০২১   তািরেখতািরেখ   জ াতীয়জ াতীয়   ভা াভা া --অিধকারঅিধকার   সংর ণসংর ণ   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলাজলা   কাযালেয়রকাযালেয়র
বাজ ারবাজ ার   তদারিকরতদারিকর   তত ।।

কাট াদ র উপেজলায় ০২  িত ানেক ০৬ হাজার টাকা জিরমানা

        বািণজ  ম ণালয়াধীন জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর িঝনাইদহ জলা কাযালেয়র সহকারী পিরচালক
জনাব চ ন ম ল এর ন ে  কাট াদ র উপেজলায় বাজার তদারিক করা হয়। এসময় হাটচাি  এলাকায় পে র 
তািলকা দশন না করার অপরােধ শির েলর তরকািরর দাকান ক ৩০০০/- (িতন হাজার) টাকা ও জিহ েলর তরকািরর
দাকান ক ৩০০০/- (িতন হাজার) টাকাসহ মাট ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা শাসিনক ব া িহেসেব জিরমানা
আেরাপ ও আদায় করা হয়। পাশাপািশ মা িবহীন ভা া সাধারেণর মােঝ মা  িবতরণ করা হয় এবং কািভড-১৯
সং মণ িতেরােধ করণীয় ও পে র  তািলকা দশন করেত হ া মাইেক চার করা হয়।

          আজেকর বাজার তদারিককােল ১০ (দশ)  িত ান পিরদশন করা হয়। বাজার তদারিকেত সািবক সহেযািগতা
দান কেরন জনাব মা: মিন ামান, উপেজলা ািনটাির ই েপ র, কাট াদ র, িঝনাইদহ এবং জনাব ভ মার

িব াস, সদ , ক াব, িঝনাইদহ। িনরাপ ার দািয়  পালন কেরন কাট াদ র থানা িলেশর এক  ম। জন ােথ এ
অিভযান চলমান থাকেব।

৮-৬-২০২১
চ ন ম ল

সহকারী পিরচালক
ফান: ০৪৫১-৬১৫৫০

ইেমইল: ad-
jhenaidah@dncrp.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ।
২) অিতির  জলা ািজে ট, (এিডএম), জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ।
৩) উপপিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, লনা িবভাগীয় কাযালয়।
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৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,
কাট াদ র, িঝনাইদহ
৫) ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৬) স াদক/বাতা স াদক, .............................................., িঝনাইদহ (আপনার ব ল চািরত দিনেক চােরর
অ েরাধ করা হেলা)।
৭) অিফস কিপ।
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