
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িবভাগীয়
কাযালয়, রাজশাহী 

dncrp.rajshahidiv.gov.bd
ন র ২৬.০৪.৮১০০.৫০১.১৭.০০৭.২০.৪৯২ তািরখ: 

১২ এি ল ২০২২

২৯ চ  ১৪২৮

স িব ি

িবষয:় ১২১২   এি লএি ল   ২০২২২০২২   তািরেখতািরেখ   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  িবভাগীয়িবভাগীয়   কাযালেয়রকাযালেয়র   ০২০২     মম   ক কক ক  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মহ ানগেররমহ ানগেরর
বায়া িলয়াব ায়া িলয়া   ওও  র াজপাড়ার াজপাড়া   থ ানায়থ ানায়   পিরচা িলতপিরচা িলত   ব াজ ারবাজ ার   তদারিকতদারিক  কায মকায ম   সং াসং া   সস   িব িিব ি ।।

       
        জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ েরর রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয় ক ক ১২/০৪/২০২২ ি : তািরেখ উপ-পিরচালক
জনাব অ ব অিধকারী ও সহকারী পিরচালক জনাব মা: হাসান-আল-মা ফ এর ন ে  রাজশাহী মহানগেরর বায়ািলয়া ও
রাজপাড়া থানাধীন এলাকায় অিভযান পিরচািলত হয়। উপ-পিরচালক জনাব অ ব অিধকারী িডয়াম মােকট এলাকায় আহ দ
হাডওয় ার ক  তািলকা দশন না করার অপরােধ ভা া-অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮ অ যায়ী ৫,০০০/-
টাকা জিরমান কেরন। অপরিদেক সহকারী পিরচালক জনাব মা: হাসান-আল-মা ফ এলাকায় িডয়াম মােকটপাবনা আয়রন

ার ক  তািলকা দশন না করার অপরােধ ভা া-অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮ অ যায়ী ২০,০০০/- টাকা
ও হড় াম বাজার এলাকায় মসাস রওশন ডাস ক  তািলকা দশন না করার অপরােধ ভা া-অিধকার সংর ণ আইন,
২০০৯ এর ধারা ৩৮ অ যায়ী ৮,০০০/- টাকা জিরমান কেরন। আজ কর ০২  অিভযােন সবেমাট ৩৩,০০০/- টাকা জিরমানা করা
হেয়েছ। অিভযান চলাকােল ভা া ও বসায়ীেদর মােঝ ভা া-অিধকার সংর ণ আইন ২০০৯ স িলত িলফেলট ও মা  িবতরণ
করা হয় ও আইন  মেন চলেত উ ু  করা হয়। র◌াজশাহী মে াপিলটন িলেশর সহায়তায় উপ  অিভযান পিরচািলত
হেয়েছ। জন ােথ এই অিভযান অ াহত থাকেব।  
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা।
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী।
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৩) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী।
৪) জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী।
৫) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী।
৬) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়।
৭) সহকারী পিরচালক ( মে া), জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়।
৮) অিফস কিপ।
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