
  িস েজন চাটার  
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, বািণজ  ম ণালয়, জলা কাযালয়, লনা। 

ভা ার অিধকার িবেরাধী কাজ সবা াথ  সবা দানকারী অিভেযাগ দােয়র ও িন ি  অিভেযাগ দােয়েরর মা ম ও শত 
অিভেযাগ দােয়র অিভেযাগ িন ি  

িনধািরত  অেপ া অিধক ে  কান প , 
ঔষধ বা সবা িব য় বা িব েয়র াব করা। 

০১। য কান ভা া। 
 
০২। একই সংি  এক বা 
একািধক ভা া। 
 
০৩। কান আইেনর অধীন 
িনবি ত কান ভা া 
সং া। 
 
০৪। জাতীয় ভা া 
অিধকার সংর ণ পিরষদ 
বা তার প  অিভেযাগ 
দােয়েরর মতা া  
কান কমকতা। 

 
০৫। সরকার বা সরকার 
ক ক মতা া  কান 
সরকাির কমকতা। 
 
০৬। সংি  পাইকারী ও 
চরা বসায়ী। 

০১। মহাপিরচালক 
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র 
১ কারওয়ান বাজার, িসিব ভবন (৮ম তলা), ঢাকা। 
ফান : ৮১৮৯৪২৬ 

ফ া  : ৮১৮৯৪২৫, ৮১৮৯০৪৫ 
ই- মইল : dg-@dncrp.gov.bd/nccc@dncrp.gov.bd 

 
০২। উপপিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়  
জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র 

িসিব ভবন (২য় তলা) িশববাড়ী মাড়, লনা। 
ফান : +৮৮০৪১-৭২২৩১১ 

ফ া  : +৮৮০৪১-৭২৪৬৮২ 
ই- মইল : dd-khulna@dncrp.gov.bd  
 
০৩। জলা শাসক (সকল), লনা িবভাগ। 
 
০৪। সহকারী পিরচালক, লনা। 
ই- মইল : ad-khulna@dncrp.gov.bd 
ফান : ০৪১-৭২১৩২১ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কারণ হওয়ার (ি শ) 
িদেনর মে  অিভেযাগ 
দােয়র করেত হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অিভেযাগ দােয়েরর িদন হেত 
সেবা  ৯০ (ন ই) িদন। 
 
িব: : িলিখত আমলেযা  
অিভেযাগ তদে  মািণত ও 
জিরমানা করা হেল ভা া 
অিধকার সংর ণ আইন ২০০৯ 
এর ৭৬(৪) ধারা অ যায়ী 
আদায় ত জিরমানার ২৫ শতাংশ 
তাৎ িণকভােব অিভেযাগকারীেক 

দান করা হয়। 

০১। অিভেযাগ অব ই িলিখত 
হেব। 
 
০২। সল ফােন মেস ােরর 
মা েম। 
 
০৩। ফ া , ই- মইল ইত ািদ। 
 
০৪। ইেলক িনক মা েম বা অ  
কান উপােয়। 

 
শতাবলী : 
০১। অিভেযােগর সােথ প  বা 
সবা েয়র রিশদ সং  করেত 

হেব। 
 
০২। অিভেযাগকারী অিভেযাগ 
দােয়েরর সময় আবি কভােব তার 

ন নাম, িপতা ও মাতার নাম, 
কানা, ফান, ফ া  ও ই- মইল 

ন র (যিদ থােক) এবং পমা 
উে খ করেবন। 
 
০৩। অস ণ অিভেযাগ 
আমলেযা / হনেযা  নয়। 

জেন েন ভজাল িমি ত প  বা ঔষধ িব য় বা 
িব েয়র াব করা। 

াে র জ  মারা কভােব িতকর  িমি ত 
কান খা  প  িব য় বা িব েয়র াব করা। 

িম া িব াপন ারা তা সাধারণেক তািরত 
করা। 

িত ত প  বা সবা যথাযথভােব িব য় সরবরাহ 
না করা। 
ওজেন ও বাটখারা বা ওজন পিরমাপক যে  
কার িপ করা। 
পিরমাণ ও দঘ  পিরমাপক িফতা বা অ  িক েত 
কার িপ করা। 
কান নকল প  বা ঔষধ িব য় বা িব েয়র াব 

করা। 
ময়াদ উ ীণ প  বা ঔষধ িব য় বা িব েয়র 

াব করা। 
িনিষ  ঘিষত কান কায করা যােত সবা হীতার 
জীবন বা িনরাপ া িনপ  হেত পাের। 
অৈবধ ি য়ায় প  উৎপাদন বা ি য়াকরণ 
করা। 
অবেহলা দািয় হীনতা ারা সবা হীতা অথ বা 

া হানী ঘটােনা। 
কান প  মাড়কাব ভােব িব য় করার এবং 
মাড়েকর গােয় পে র উৎপাদন, সেবা  

িব য় , উৎপাদেনর তািরখ, ময়াদ উ েণর 
তািরখ উত ািদ িলিপব  করার বা বাধকতা ল ন 
করা। 
আইনা গ বা বাধকতা অমা  কের দাকান বা 

িত ােনর সবার ে র তািলকা লটকােয় দশন 
না করা। 
আইনা গ বা বাধকতা অমা  কের দাকান বা 

িত ােনর সবার ে ল তািলকা দশন না করা 
সংি  ােন বা সহেজ মান কান ােন উ  
তািলকা লটকােয় দশন না করা। 
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