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বাজার তদারিকর ত

িবষয:় ০৯০৯  মম   ২০১৯২০১৯  িি : : তা িরেখতািরেখ   জ াতীয়জ াতীয়   ভা াভা া   অিধকারঅিধকার   সংর ণসংর ণ   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলাজলা   কাযালেয়রকাযালেয়র
বাজ ারবাজ ার   তদারিকতদারিক।।

িবিভ  অপরােধ ০১  িত ানেক ১০ 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 ে  িঝনাইদহ জলার কালীগ  উপেজলায় বাজার তদারিক করা হয়। এসময় দাকােন ২৮৬০ াম ওজেনর দিধর পািতল
িব েয়র সময় পাে র ওজন বাবদ ৫০০ াম বাদ দয়া হয় যখােন খািল পাে র ওজন ৯০৭ াম অথাৎ িত পািতেল ায় ৪০০ াম কম
দওয়ার অপরােধ ি  ার দিধ ভা ার ক ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা শাসিনক ব া িহেসেব জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা

হয়। উে  রমজােনর েবই িত ান েক সংেশাধন হেত সতক করা হেযি়ছল। ায ়১৫০ কিজ েধর ছানা অ া কর উপােয ়সংর ণ,
রং মশােনা, রাতন চা ও বািস িসরা িদেয ় িমি  তির,  তািলকা না থাকা সহ িবিভ  অপরােধ। পাশাপািশ কালীগ  বাজােরর
অ া  সকল হােটলেক সতক করা হয়।

           আজেকর বাজার তদারিককােল ০৮ (আট)  িত ান পিরদশন করা হয়। সাধারণ ভা া ও বসায়ীেদর মােঝ সেচতনতা ি র
লে  িলফেলট ও া েলট িবতরণ করা হয়। সািবক সহেযািগতা দান কেরন জনাব মা: আসা র রহমান, উপেজলা আনসার ও িভিডিপ

িশ ক, কালীগ , িঝনাইদহ। িনরাপ ার দািয়  পালন কেরন িঝনাইদহ জলা িলেশর এক  ম। জন ােথ এ অিভযান চলমান
থাকেব।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ।
২) উপপিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, লনা িবভাগীয় কাযালয়, লনা।
৩) অিতির  জলা ািজে ট, (এিডএম), জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কািলগ , ি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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