
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

ধিনাইেহ ভজলা কার্ যালয় 

ভজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,ধিনাইেহ 

dncrp.jhenaidah.gov.bd 

 

 

ভসবা প্রোদনর প্রধতশ্রুধত (ধসটিদজনস চার্ যার) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রধিক ভসবার নাি ভসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি 

পদ্ধধত(র্ধে 

থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযার পেবী, রুি নম্বর, 

ভজলা/উপদজলার ভকাড, 

অধফধসয়াল ভর্ধলদফান ও ই-ভিইল 

উর্ধ্যতন কি যকতযার পেবী, রুি 

নম্বর, ভজলা/উপদজলার 

ভকাডসহ, অধফধসয়াল 

ভর্ধলদফান ও ই-ভিইল 

১ ভ াক্তা অধিকার 

লাংঘনজধনত 

ঘর্নায় ধলধখত 

অধ দর্াগ গ্রহন, 

তেন্ত-শুনানী ও 

ধন ধি 

৯০ 

(নব্বই)

ধেন 

ক) অধ দর্াগ সাো কাগজ অথবা 

ধনি যাধরত ফরদি ধলধখত হদত হদব অথবা 

ভফসবুদক বা ই-ভিইদল ধলধখত হদত 

হদব।  

খ) পণ্য বা ভসবা ক্রদয়র প্রিাণক/ ক্রয় 

রধশে/ পদণ্যর নমুনা োধখল করদত হদব। 

গ) অপরাি ঘর্ার কারণ উদ্ভব হবার ৩০ 

(ধত্রশ)ধেদনর িদে প্রিাণকসহ অধ দর্াগ 

োদয়র করদত হদব। 

ঘ) অধ দর্াগকারীর পূণ যাঙ্গ নাি, ধপতা ও 

িাতার নাি, ঠিকানা, ভফান, ফযাক্স ও ই-

ভিইল (র্ধে থাদক) এবাং ভপশা উদেখ 

করদত হদব।  

১। জাতীয় ভ াক্তা অধিকার 

সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ 

ভজলা কার্ যালয় (ভজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়-২য় তলা) 

   ২। অনলাইন- 

http://dncrp.jhenaidah.gov.bd 

https://dncrp.portal.gov.bd 
 

http://forms.gov.bd 

 

ধবনামূদল্য 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ 

অধিেপ্তর, ধিনাইেহ ভজলা 

কার্ যালয় (ভজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়-২য় তলা) 

সহকারী পধরচালক 

ভফান: ০৪৫১-৬১৫৫০ 

ই-ভিইল: 

ad-jhenaidah@dncrp.gov.bd 

উপপধরচালক 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার 

সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, খুলনা 

ধব াগীয় কার্ যালয়, টিধসধব 

 বন (২য় তলা), ধশববাড়ী 

ভিাড়, খুলনা  

ভফান: ০৪১-৭২২৩১১ 

ই-ভিইল: 

dd-khulna@dncrp.gov.bd 

 

 

 

কার্ যক্রি: 
 

১। ভ াক্তা অধিকার ধবদরািী কার্ য প্রধতদরাি ও                    ; 

২। ভ াক্তা অধিকার লাংঘনজধনত ধবদরাি ধনষ্পধির লদক্ষয ভ াক্তাদের ধনকর্ হদত প্রাপ্ত ধলধখত অধ দর্াগ গ্রহণ, তেন্ত ও ধনষ্পধি; 

৩। ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষদণর সুফল ও ভ াক্তা অধিকার ধবদরািী কাদর্ যর কুফল সম্পদকয জনসািারণদক অবধহতকরণ ও প্রচারণামূলক কার্ যক্রিসহ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন; 

৪। ব্যবসায়ী ও ভ াক্তাদের িাদি সদচতনতা বৃধদ্ধ করার লদক্ষয ধনয়ধিত াদব ভসধিনার/িতধবধনিয়/অবধহতকরণ স া আদয়াজন; 

৫। উপদজলা/ ইউধনয়ন পর্ যাদয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ কধিটির কার্ যক্রি ভজারোরকরদণ প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন।  


