
‘িদনাজ র জলা ভা া অিধকার সংর ণ’’ কিম র সভার কায িববরণী। 

সভাপিত : জনাব  মীর খায় ল আলম 
 জলা শাসক  
 িদনাজ র। 

ান : জলা শাসেকর সে লন ক । 
তািরখ : ২১/০১/২০১৮ ি :।  
সময় : সকাল ১০.৫০ ঘ কা। 
 

(সভায় উপি ত সদ গেণর নােমর তািলকা পিরিশ ‘‘ক’’ ত দখােনা হেলা) 

 
সভাপিত ক ক উপি ত সদ গণেক াগত ও েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভার েত  সভাপিত গত 

সভার কায িববরণী পাঠ কের শানান। অতঃপর কান সংেশাধনী াব উ ািপত না হওয়ায় িস া স হ সব স িত েম ঢ়ীকরণ 

করা হয়। অতঃপর সভাপিত গত সভায় হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত জানেত চাইেল অিতির  জলা শাসক (সািব ক), 

িদনাজ র বেলন, িডেস র/২০১৭ মােস উপেজলা িনব াহী অিফসারগেণর ন ে  ভা া অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ এর সংি  

ধারায় কান অিভযান পিরচািলত হয়িন।  সভাপিত মেহাদয় িনয়িমত অিভযান পিরচালনা করার জ  উপেজলা িনব াহী 

অিফসারগণেক তািগদ দান করা হয়। অতঃপর  সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িদনাজ র ক ক 

পিরচািলত বাজার তদারিক লক অিভযােনর ত  সভায় উপ াপন করা হয়।  

ত  িন প: 

: 
নং 

তািরখ উপেজলার নাম বসা িত ােনর সং া জিরমানার পিরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
০১ ০৫.১২.১৭ িচিররব র ০৩  ১৩,০০০/- 

০২ ০৭.১২.১৭ পাব তী র ০৪  ৭,০০০/- 

০৩ ১০.১২.১৭ িদনাজ র সদর ০৩  ৩,০০০/- 

০৪ ১২.১২.১৭ িবরাম র ০৩  ১২,০০০/- 

০৫ ১৪.১২.১৭ িদনাজ র সদর ০৪  ১০,০০০/- 

০৬ ১৮.১২.২০১৭ লবাড়ী ০৪  ১৫,০০০/- 

০৭ ১৯.১২.২০১৭ বীরগ  ০৪  ১০,০০০/- 

 ২১.১২.২০১৭ িদনাজ র সদর ০৩  ৬,০০০/- 

  মাট ২৮  ৭৬,০০০/- 

 

এছাড়াও িতিন জানান য, িবভাগীয় কায ম ভােব চলেছ। বাজার তদারিক লক কায ম অ াহত রেয়েছ। সভাপিত 

বেলন, িদনাজ র রে ার র খালা জায়গায় খাবার রাখা হয়। খাবাের লা, ময়লা, মািছ পেড়।  এ কারেণ ভা ােদর পেট পীড়াসহ 

িবিভ  রােগ আ া  হওয়ার স াবনা থােক। তরাং রে ার স েহ খাে  ভজাল, িব  খা  আইন, ভা া অিধকার আইন-

২০০৯ এ মাবাইল কাট  পিরচালনার জ  অিতির  জলা ািজে ট ও উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ করা হয়।  

সভাপিত, ভা া অিধকার আইন, ২০০৯ এর চারণা বাড়ােত জিরমানা আদায় অ াহত রাখার জ  সহকারী পিরচালক, জাতীয় 



ভা া অিধকার অিধদ র, িদনাজ রেক পরামশ  দন। ফরমািলন িনয় েণ ফরমািলন  বাজার ঘাষণার জ  উপেজলা িনব াহী 

অিফসার, িদনাজ র সদর, পাব তী র, বীরগ েক সভায় নরায় অ েরাধ করা হয়। এ িবষেয় কায কর ব া িনেত ভা া অিধকার 

অিধদ র ও িবএস আইেক সি য় িমকা পালেনর জ  অ েরাধ করা হয়।  

 

অতঃপর  খাে  ভজাল রাধসহ ময়াদ উ ীণ/অ েমাদনহীন ঔষধ িবে তােদর িব ে  মাবাইল কাট  পিরচালনার 

জ  অিতির  জলা ািজে ট ও উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক পরামশ  দান করা হয়।    

 

     িব ািরত  আেলাচনা  শেষ িন প িস া  হীত হয়:  
 

 

িস া -১: ভা া অিধকার  সংর ণ  আইন, ২০০৯ এ সেচতনতা লক  কায েমর পাশাপািশ ফল ল, খা ে  ভজালসহ ময়াদ  

             উ ীণ ও অ েমাদনহীন ঔষধ িবি র িব ে  িনয়িমত মাবাইল কাট পিরচালনার জ  অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন: অিতির  জলা ািজে ট ও উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ। 

 

িস া -২   :  আগামী ৩১/০১/২০১৮ তািরেখর মে  “ফরমািলন  বাজার” কায কর করার জ   অ েরাধ করা হয়।  
 

বা বায়েন : উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, পাব তী র ও বীরগ । 

 

িস া -৩  : ফরমািলন িনয় েণ কায কর ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন : ১। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র।  

    ২। সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িদনাজ র  এবং  

    ৩। পিরচালক, বাংলােদশ া াডস এ     টি ং ই উশন, আ িলক অিফস, রাজশাহী। 

িস া -৪  : উপেজলায় সভা ানসহ সািব ক িবষেয় মিনটিরং ব ক িতমােস ভা া অিধকার সংর ণ আইেনর আওতায় হীত 

    কায ম সে  িতেবদন রণ করেত হেব। 

বা বায়েন : ১। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 

     ২। সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
 

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা 
করা হয়। 

 
া িরত/- 

০৭/০২/১৮ 
(মীর খায় ল আলম) 

জলা শাসক 
িদনাজ র। 

ফান:  ০৫৩১-৬৫০০১ 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 

( বসা-বািণজ  শাখা) 
www.dinajpur.gov.bd 

 
ারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০১৮.০৯.০০২.১৮-৩৯(৩৫)                                                          তািরখ:  ১২/০২/২০১৮ ি :।  

           
  অ িলিপ: সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ । 
 

১। িসিনয়র সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মহাপিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা। 
৩। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৪। পিরচালক, বাংলােদশ া াড স এ  টি ং ই উশন, আ িলক অিফস, রাজশাহী। 
৫। িলশ পার, িদনাজ র। 
৬। িসিভল সাজন, িদনাজ র। 
৭। উপ-পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রং র িবভাগীয় কায ালয়, রং র। 
৮। উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, িদনাজ র। 
৯। অিতির  জলা শাসক (সাঃ), িদনাজ র। 
১০। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
১১। উপেজলা িনব াহী অিফসার, .................................................. (সকল), িদনাজ র। 
১২। সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
১৩। জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ র। 
১৪। জনাব------------------------------------- 
 
 
                             া িরত/- 
            ১১/০২/২০১৮ 

       (ড. মাহা দ শহীদ হােসন চৗ রী) 
              অিতির  জলা শাসক(সািব ক) 

             িদনাজ র। 
              ফান নং-০৫৩১-৬৫১০৫ 

      adcgeneraldinajpur@gmail.com 


