
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

চঁাপাইনবাবগ  
নজারত শাখা

িনত  েয়াজনীয় ব মলূ  যৗি ক পযােয় রাখার লে  গিঠত জলা টা েফাস কিমিটর জা য়াির/২০২০ মােসর
সভার কাযিববরণী

সভাপিত এ জড এম নূ ল হক 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৩ জা য়াির ২০২০ ি .
সভার সময় িবকাল ৪.০০টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  "ক"
উপি ত সদ েদর াগত জািনেয় সভা আর  করা হয়। অতঃপর িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানােনা হয়।
কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস তভােব দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভায় জলা বাজার অ স ানকারী
চলিত বাজার দর উপ াপন কেরন। উপ ািপত বাজার দেরর সােথ িবগত মােসর বাজার দেরর তলুনা এবং মলূ  বিৃ র
কারণ স েক িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া সমহূ গৃহীত হয়: 

মম আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

০১

িতিট দাকােন িনত  
েয়াজনীয় পেণ র “ দিনক 

বাজার দেরর মলূ  তািলকার 
দশনী বাড” তা সাধারেণর 
িবধােথ দৃ মান ােন 
দশেনর ব ব া এবং বাজারদর 
িতিদন হালনাগাদকরেণর 

িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

িতিট দাকানমািলক িনজ দািয়ে  িনত  
েয়াজনীয় েব র মলূ  তািলকা িনধািরত 

বােড দশেনর ব ব া হণ করেবন। এ 
িবষেয় চ ার অব কমাস এবং জলা বাজার 
অ স ানকারী ব ব া হণ করেবন।   

১। িব  অিতঃ জলা ম ািজে ট, 
চাঁপাইনবাবগ
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৩। ময়র, পৗরসভা (সকল), 
চাঁপাইনবাবগ
৪। জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ
৫। সভাপিত, চ ার অব কমাস এ ড 
ই ডাি , চাঁপাইনবাবগ

০২

সানামসিজদ লব েরর 
মাধ েম কী পিরমাণ িনত  

েয়াজনীয় ব ািদ (চাল, ডাল, 
পঁয়াজ ও র ন ইত ািদ) 

আমদািন সং া  মািসক 
িতেবদন সভায় আেলাচনা করা 

হয়।

সানামসিজদ লব েরর মাধ েম কী 
পিরমাণ িনত  েয়াজনীয় ব ািদ (চাল, 
ডাল, পঁয়াজ ও র ন ইত ািদ) আমদািন 
হে  তার মািসক িতেবদন সং হপূবক 

িত সভায় পশ করেত হেব।

জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ

০৩

“Essential Commodities 
Control Order, 1981” 
অ যায়ী িডিলং লাইেস  এবং 
“বাংলােদশ হােটল ও রে ারঁা 
িবিধমালা-২০১৬” অ যায়ী 
হােটল ও রে ারঁার লাইেস  
হেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা 

করা হয়।

১) অৈবধভােব ব বসা পিরচালনার িবষেয় 
প  দান করা হেলও এ িবষেয় কােনা 
আশা প ফলাফল পাওয়া যায়িন। চ ার 
অব কমাস এ িবষেয় সকল উপেজলায় 
(িবেশষ কের িশবগ  ও গাম াপুর) 
কাযকরী পদে প হণ করেবন।
২) সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার তার 
অধীন  এলাকায় এ িবষেয় াম মাণ 
আদালত পিরচালনার মাধ েম ব ব া হণ 
করেবন।

১। িব  অিতঃ জলা ম ািজে ট, 
চাঁপাইনবাবগ
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
চাঁপাইনবাবগ
৩। সভাপিত, িদ চ ার অব কমাস 
এ ড ই ডাি , চাঁপাইনবাবগ
৪। জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ

১



০৪

মাংস িব ীর পর মাংস িব ীর 
ানিট পির ার-পির  এবং 

মাংস িব ীর পর ানিট শাটার 
গট িদেয় ব  রাখার িবষেয় 

সভায় আেলাচনা হয়।

এ িবষেয় চাঁপাইনবাবগে র সকল 
পৗরসভার ময়র এবং মাংস ব বসায়ী 

সিমিত েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।

১। ময়র, পৗরসভা (সকল), 
চাঁপাইনবাবগ
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৩।সভাপিত, চ ার অব কমাস, 
চাঁপাইনবাবগ
৩। সভাপিত, মাংস িবে তা ব বসায়ী 
সিমিত

০৫

আস  মােহ রমজান উপলে  
িনত  েয়াজনীয় পেণ র মলূ  
বিৃ র িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়।

এি ল/২০২০ মােস পিব  মােহ রমজান। 
রমজান মােস কউ যােত অৈবধ মজুেদর 
মাধ েম পেণ র সংকট বা মলূ  বিৃ  করেত 
না পাের এ িবষেয় িনয়িমত বাজার 
তদারিক এবং াম মাণ আদালত 
পিরচালনা করা হেব। 

১। িব  অিতির  জলা ম ািজে ট, 
চাঁপাইনবাবগ
 ২। িসিভল সাজন, চাঁপাইনবাবগ
 ৩। জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ
 ৪। সভাপিত, রে ারা মািলক সিমিত, 
চাঁপাইনবাবগ

০৬
িনত  েয়াজনীয় পেণ র িলগাল 

াইস ( যৗি ক মলূ ) িনধারেণর 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

আগামী সভায় জলা বাজার অ স ানকারী 
প সহ িবষয়িট উ াপন করেবন।

১। জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ

০৭
গ , খািস, মিহষ, ভড়া এবং 
ছাগল এর মাংেসর িবিভ  অংেশ 
িনিদ  সীল এর ব বহার।

গ , খািস, মিহষ, ভড়া ও ছাগেলর 
মাংেসর িবিভ  অংেশ িনিদ  সীল এর 
ব বহার এবং চাঁপাইনবাবগ  পৗরসভায় 
গত ০১ মােস মাট কতিট ািণ জেবহ এবং 
সীল মারা হেয়েছ তার তািলকা সভার পূেব 
এ কাযালয়েক অবিহত করার জ  
চাঁপাইনবাবগ  পৗরসভােক বলা হয়।

১। ময়র, পৗরসভা, চাঁপাইনবাবগ  
পৗরসভা

 ২। িসিভল সাজন, চাঁপাইনবাবগ
 ৩। জলা ািণস দ কমকতা, 
চাঁপাইনবাবগ
৪। ািনটাির ই েপ র, 
চাঁপাইনবাবগ  পৗরসভা

০৮

খাবাের ভজাল এবং িতকারক 
রং/ কিমেকল িম ণ এবং 
অপির  পিরেবেশ খাবার 
পিরেবশেনর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।

রে ারঁা সিমিতর মািলকগণেক উপি ত 
থাকার অ েরাধ জানােনা হয়। এছাড়া 
রে ারঁাসমেূহ িনয়িমত মাবাইল কাট 

পিরচালনাও অব াহত থাকেব।

১। িব  অিতির  জলা ম ািজে ট, 
চাঁপাইনবাবগ
২। িসিভল সাজন, চাঁপাইনবাবগ
৩। জলা বাজার অ স ানকারী, 
চাঁপাইনবাবগ
৪। সভাপিত, রে ারা মািলক সিমিত, 
চাঁপাইনবাবগ

 ২। আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এ জড এম নূ ল হক 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৩.৭০০০.০০৯.০৬.০০১.২০.৭৮ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২০

১২ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) সিচব, বািণজ  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, কিৃষ িবপণন অিধদ র
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

২



৪) অিধনায়ক, ৫৩ িবিজিব ব াটািলয়ান, চঁাপাইনবাবগ
৫) পিুলশ পার, চঁাপাইনবাবগ
৬) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
৭) ময়র, চঁাপাইনবাবগ  পৗরসভা, চঁাপাইনবাবগ
৮) উপপিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, চঁাপাইনবাবগ
৯) অিতির  জলা শাসক (সািবক), চঁাপাইনবাবগ
১০) অিতির  জলা ম ািজে ট (এিডএম), চঁাপাইনবাবগ
১১) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
১২) জলা ািণস দ অিফসার, জলা ািণস দ কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, চঁাপাইনবাবগ  সদর, চঁাপাইনবাবগ
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িশবগ , চঁাপাইনবাবগ
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাম াপরু, চঁাপাইনবাবগ
১৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, নােচাল, চঁাপাইনবাবগ
১৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ভালাহাট, চঁাপাইনবাবগ
১৮) জলা তথ  অিফসার, চঁাপাইনবাবগ
১৯) জলা খাদ  িনয় ক, চঁাপাইনবাবগ
২০) উপপিরচালক, জলা পিরসংখ ান কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
২১) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, চঁাপাইনবাবগ
২২) জলা বাজার অ স ানকারী, কিৃষ িবপণন অিধদ র, চঁাপাইনবাবগ
২৩) সহঃ বন সংর ক, বন িবভাগ, চঁাপাইনবাবগ
২৪) ঔষধ ত াবধায়ক, চঁাপাইনবাবগ
২৫) সভাপিত, চ ার অব কমাস এ ড ই ডাি জ, চঁাপাইনবাবগ

 

মাহা দ রিবন িময়া 
নজারত ডপিুট কােল র

৩


