
�সবার নাম �সবা �দােন  
সেব �া� সময় 

 

 

�েয়াজনীয়  
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবা��  
এবং পিরেশাধ 
প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ 
দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, 
�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার 
�কাড, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ��তন 
কম �কত�ার 
পদিব, �ম 
ন�র, 
�জলা/উপেজ
লার �কাড, 
অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও 
ইেমইল 

�ভা�া অিধকার 
ল�নজিনত 
অিভেযাগ দােয়র, 
পিরচালনা ও 
িন�ি�। 
  
িনে�র কাজ�েলা 
�ভা�া অিধকার 
িবেরাধী কাজ 
িহেসেব িবেবিচত 
হেব। 
  
ক) িনধ �ািরত �� 
অেপ�া অিধক �ে� 
�কান প�, ঔষধ বা 
�সবা িব�য় বা 
িব�েয়র ��াব 
করা। 
  
খ) �জেন�েন �ভজাল 
িমি�ত প� বা ঔষধ 
িব�য় বা িব�েয়র 
��াব করা। 
  
গ) �াে��র জ� 
মারা�কভােব 
�িতকারক �� 
িমি�ত �কান প� 
িব�য় বা িব�েয়র 
��াব করা। 
  
ঘ) িম�া িব�াপন 
�ারা ��তা 
সাধারণেক �তািরত 
করা। 
  
ঙ) �িত�ত প� বা 

ক) অপরাধ 
ঘটার কারণ 
উ�ব হওয়ার 
৩০ িদেনর 
মে� 
অিভেযাগ 
দােয়র করেত 
হেব। 
  
খ) ৩০ 
কায �িদবেসর 
মে� �সবা 
�দান করা 
হয়। 
 

ক) দােয়র�ত 
অিভেযাগ 
অব�ই িলিখত 
হেত হেব। 
  
খ) ফ�া�, ই-
�মইল, ওেয়ব 
সাইট, ইত�ািদ 
ইেল�িনক 
মা�েম; বা 
অ� �কান 
উপােয়; 
  
গ) অিভেযােগর 
সােথ প� বা 
�সবা �েয়র 
রিশদ সং�� 
করেত হেব। 
  
  
ঘ) 
অিভেযাগকারী 
ত�র �ণ �া� 
নাম, িপতা ও 
মাতার নাম, 
�কানা, �ফান, 
ফ�া� ও ই-
�মইল ন�র 
(যিদ থােক) 
এবং �পশা 
উে�খ করেবন। 
 

ক) জাতীয় �ভা�া অিধকার 
সংর�ণ অিধদ�র(�ধান  
কায �ালয়, সকল  
িবভাগীয় ও �জলা  
কায �ালয় স�হ) 
  
খ) জাতীয় �ভা�া অিভেযাগ  
�ক�, �িসিব ভবন- ৯ম তলা,  
১ কারওয়ান বাজার ঢাকা, 
 �ফান: ০১৭৭৭ ৭৫৩৬৬৮,  
ই-�মইল:  
nccc@dncrp.gov.bd 
  
গ) জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ 
 অিধদ�র এর ওেয়বসাইেট  
অিভেযাগ ফরম পাওয়া যােব। 
 �কানাঃ  
www.dncrp.gov.bd 
 

 

িবনা�ে� �জলা কায �ালয়ঃ 
জাতীয় �ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
অিধদ�র, 
িসরাজগ�। 
  
�কানাঃ 
জগাইরেমাড়,  
সয়াধানগড়া, 
িসরাজগ�  
কম �কত�ার নামঃ 
মাহ��র রহমান, 
সহকাির 
পিরচালক 
  
�ফানঃ 
01318396
958  
ইেমইলঃ 
ad-
sirajganj
@dncrp.g
ov.bd 
 

 



�সবা যথাযথভােব 
িব�য় বা সরবরাহ 
না করা। ওজেন ও 
বাটখারা বা ওজন 
পিরমাপক যে� 
কার�িপ করা। 
  
চ) পিরমােপ ও �দঘ �� 
পিরমাপক িফতা বা 
অ� িক�েত 
কার�িপ করা। 
  
ছ) �কান নকল প� 
বা ঔষধ ��ত বা 
উৎপাদন করা। 
  
জ) �ময়াদ উ�ীণ � 
প� বা ঔষধ িব�য় 
বা িব�েয়র ��াব 
করা। 
  
ঞ) িনিষ� �ঘািষত 
�কান কায � করা 
যােত �সবা �হীতার 
জীবন বা িনরাপ�া 
িবপ� হেত পাের। 
  
ট) অৈবধ �ি�য়ায় 
�কান প� উৎপাদন 
বা �ি�য়াকরণ করা। 
  
ঠ) অবেহলা, 
দািয়�হীনতা �ারা 
�সবা �হীতার অথ � বা 
�া��হানী ঘটােনা। 
  
ড) �কান প� 
�মাড়কব�ভােব 
িব�য় করার বা 
�মাড়েকর গােয় 
পে�র উপাদান, 
সেব �া� �চরা 
িব�য়��, 
উৎপাদেনর তািরখ 
ইত�ািদ িলিপব� 
করার বা�বাধকতা 


