
জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরর  

ভ াক্তা-অধিকার ধিররািী কার্ য ও অপরারির ধিরুরে অধ রর্াগ দারয়র সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য 
 

ভ াক্তা-অধিকার ধিররািী অপরাি ও দন্ড (রর্ ভর্ কাররণ অধ রর্াগ কররত পাররন) : 

ধারা-37। পরের ভ াড়ক, ইতযাধদ ব্যিহার না কধরিার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান আইন বা ক্তবক্তধ দ্বারা ক ান পণ্য 

কমাড় াবদ্ধভাবব ক্তবক্রয়  ক্তরবার এবং কমাড়ব র গাবয় সংক্তিষ্ট পবণ্যর ওজন, পক্তরমাণ, উপাদান, ব্যবহার-ক্তবক্তধ, সবব বাচ্চ 

খুচরা ক্তবক্রয় মূল্য, উৎপাদবনর তাক্তরখ, প্যাব টজাত রবণর তাক্তরখ এবং কময়াদ উত্তীবণ বর তাক্তরখ স্পষ্টভাবব ক্তিক্তপবদ্ধ 

 ক্তরবার বাধ্যবাধ তা িঙ্ঘন  ক্তরয়া থাক্ত বি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া 

অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-38। মূবল্যর তাক্তি া প্রদশ বন না  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান আইন বা ক্তবক্তধ দ্বারা আবরাক্তপত বাধ্যবাধ তা 

অমান্য  ক্তরয়া তাহার কদা ান বা প্রক্ততষ্ঠাবনর সহবজ দৃশ্যমান ক ান স্থাবন পবণ্যর মূবল্যর তাক্তি া িট াইয়া প্রদশ বন না 

 ক্তরয়া থাক্ত বি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত 

হইববন”।  

 

ধারা-39। কসবা মূবল্যর তাক্তি া সংরক্ষণ ও প্রদশ বন না  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি আইন বা ক্তবক্তধ দ্বারা আবরাক্তপত 

বাধ্যবাধ তা অমান্য  ক্তরয়া তাহার কদা ান বা প্রক্ততষ্ঠাবনর কসবার মূবল্যর তাক্তি া সংরক্ষণ না  ক্তরবি এবং সংক্তিষ্ট 

স্থাবন বা সহবজ দৃশ্যমান ক ান স্থাবন উি তাক্তি া িট াইয়া প্রদশ বন না  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা 

অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”।  

 

ধারা-40। ধার্য্বকৃত মূবল্যর অক্তধ  মূবল্য পণ্য, ঔষধ বা কসবা ক্তবক্রয়  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান আইন বা ক্তবক্তধর 

অধীন ক্তনধ বাক্তরত মূল্য অবপক্ষা অক্তধ  মূবল্য ক ান পণ্য, ঔষধ বা কসবা ক্তবক্রয় বা ক্তবক্রবয়র প্রস্তাব  রবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব 

এ  বছর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইবব”। 

 

ধারা-৪1। কভজাি পণ্য বা ঔষধ ক্তবক্রবয়র দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি জ্ঞাতসাবর কভজাি ক্তমক্তিত পণ্য বা ঔষধ ক্তবক্রয়  ক্তরবি 

বা  ক্তরবত প্রস্তাব  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব ক্ততন বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  দুই িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত 

হইববন”।  

 

ধারা-৪2। খাদ্য পবণ্য ক্তনক্তষদ্ধ দ্রবব্যর ক্তমিবণর দন্ড:- “মানুবষর জীবন বা স্বাবস্থের জন্য ক্ষক্তত ার  ক ান দ্রব্য, ক ান 

খাদ্য পবণ্যর সক্তহত যাহার ক্তমিণ ক ান আইন বা ক্তবক্তধর অধীন ক্তনক্তষদ্ধ  রা হইয়াবছ, ক ান ব্যক্তি উিরূপ দ্রব্য ক ান 

খাদ্য পবণ্যর সক্তহত ক্তমক্তিত  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব ক্ততন বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  দুই িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড 

দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-৪3। অববধ প্রক্তক্রয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্তক্রয়া রবণর দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি মানুবষর জীবন বা স্বাবস্থের জন্য 

ক্ষক্তত র হয় এমন ক ান প্রক্তক্রয়ায়, যাহা ক ান আইন বা ক্তবক্তধর অধীন ক্তনক্তষদ্ধ  রা হইয়াবছ, ক ান পন্য উৎপাদন বা 

প্রক্তক্রয়া রণ  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব দুই বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  এ  িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত 

হইববন”। 

 

ধারা-৪4। মিথ্যা ক্তবজ্ঞাপন দ্বারা কক্রতা সাধারণব  প্রতাক্তরত  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান পণ্য বা কসবা ক্তবক্রবয়র 

উবেবশ্য অসতে বা ক্তমথ্যা ক্তবজ্ঞাপন দ্বারা কক্রতা সাধারনব  প্রতাক্তরত  রবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বছর  ারাদন্ড, বা 

অনক্তধ  দুই িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয়দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”।  

 



ধারা-৪৫। প্রক্ততশ্রুত পণ্য বা কসবা যথাযথভাবব ক্তবক্রয় বা সরবরাহ না  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি প্রদত্ত মূূ্বল্যর 

ক্তবক্তনমবয় প্রক্ততশ্রুত পণ্য বা কসবা যথাযথভাবব ক্তবক্রয় বা সরবরাহ না  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা 

অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-৪6। ওজবন  ারচুক্তপর দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান পণ্য সরবরাহ বা ক্তবক্রবয়র সময় কভািাব  প্রক্ততশ্রুত ওজন 

অবপক্ষা  ম ওজবন উি পণ্য ক্তবক্রয় বা সরবরাহ  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার 

টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-৪7। বাটখারা বা ওজন পক্তরমাপ  যবে  ারচুক্তপর দন্ড:- “ক ান পণ্য ক্তবক্রয় বা সরবরাবহর উবেবশ্য ক ান ব্যক্তির 

কদা ান বা ব্যবসা প্রক্ততষ্ঠাবন ওজন পক্তরমাবপর  াবয ব ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পক্তরমাপ  যে প্রকৃত ওজন অবপক্ষা 

অক্ততক্তরি ওজন প্রদশ বন ারী হইবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা 

উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-৪৮। পক্তরমাবপ  ারচুক্তপর দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান পণ্য সরবরাহ বা ক্তবক্রবয়র সময় কভািাব  প্রক্ততশ্রুত পক্তরমাপ 

অবপক্ষা  ম পক্তরমাবপ উি পণ্য ক্তবক্রয় বা সরবরাহ  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ 

হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

 ধারা-৪9। দদর্ঘ বে পক্তরমাবপর  াবয ব ব্যবহৃত পক্তরমাপ  ক্তিতা বা অন্য ক্ত ছুবত  ারচুক্তপর দন্ড:- “ক ান পণ্য ক্তবক্রয় বা 

সরবরাবহর উবেবশ্য ক ান ব্যক্তির কদা ান বা ব্যবসা প্রক্ততষ্ঠাবন দদর্ঘ বে পক্তরমাবপর  াবয ব ব্যবহৃত পক্তরমাপ  ক্তিতা বা 

অন্য ক্ত ছুবত  ারচুক্তপ  রা হইবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় 

দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-50। পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন কমরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি ক ান পবণ্যর ন ি প্রস্তুত বা উৎপাদন  ক্তরবি 

ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব ক্ততন বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  দুই িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”।  

 

ধারা-৫1। কময়াদ উত্তীণ ব ক ান পণ্য বা ঔষধ ক্তবক্রয়  ক্তরবার দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি কময়াদ উত্তীণ ব ক ান পণ্য বা ঔষধ 

ক্তবক্রয়  ক্তরবি বা  ক্তরবত প্রস্তাব  ক্তরবি ক্ততক্তন অনূর্ধ্ব এ  বৎসর   ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা 

উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-52। সেবা গ্রহীতার জীবন বা মনরাপত্তা মবপন্নকারী কার্ য কমরবার দন্ড:- “সকান ব্যমি, সকান আইন বা মবমির 

অিীন মনি যামরত মবমি-মনণ্যেি অিান্য কমরয়া সেবা গ্রহীতার জীবন বা মনরাপত্তা মবপন্ন হইণ্যত পাণ্যর এিন সকান কার্ য 

কমরণ্যল, মতমন অনূর্ধ্য মতন বৎের কারাদন্ড, বা অনমিক দুই লক্ষ টাকা অর্ যদন্ড, বা উভয় দণ্যন্ড দমন্ডত হইণ্যবন”।  

 

ধারা-৫৩। অববহিা, ইতোক্তদ দ্বারা কসবা গ্রহীতার অথ ব, স্বাস্থে, জীবনহাক্তন, ইতোক্তদ র্ঘটাইবার দন্ড:- “ক ান সেবা 

প্রদানকারী অবণ্যহলা, দাময়ত্বহীনতা বা অেতকযতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্ য, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটাইণ্যল মতমন অনূর্ধ্ব 

ক্ততন বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  দুই িক্ষ টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-৫4। ক্তমথ্যা বা হয়রাক্তনমূি  মামিা দাবয়বরর দন্ড:- “ক ান ব্যক্তি, ক ান ব্যবসায়ী বা কসবা প্রদান ারীব  হয়রাক্তন 

বা জনসমবক্ষ কহয়  রা বা তাহার ব্যবসাক্তয়  ক্ষক্তত সাধবনর অক্তভপ্রাবয় ক্তমথ্যা বা হয়রাক্তনমূি  মামিা দাবয়র  ক্তরবি, 

উি ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ক্ততন বৎসর  ারাদন্ড, বা অনক্তধ  পঞ্চাশ হাজার টা া অথ বদন্ড, বা উভয় দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-55। অপরাধ পুন:সংর্ঘটবনর দন্ড:- “এই আইবন উবেক্তখত ক ান অপরাবধর জন্য দক্তন্ডত ব্যক্তি যক্তদ পুনরায় এ ই 

অপরাধ  বরন তবব ক্ততক্তন উি অপরাবধর জন্য সবব বাচ্চ কয দন্ড রক্তহয়াবছ উহার ক্তদ্বগুণ দবন্ড দক্তন্ডত হইববন”। 

 

ধারা-56। বাবজয়াপ্ত রণ ইতোক্তদ:- “এই অধ্যাবয় পূব ববতী ধারাসমূবহ বক্তণ বত দবন্ডর অক্ততক্তরি, আদািত যথাযথ মবন 

 ক্তরবি, অপরাবধর সংক্তিষ্ট অববধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুবতর উপাদান, সামগ্রী, ইতোক্তদ রাবের অনুকুবি বাবজয়াবপ্তর আবদশ 

 ক্তরবত পাক্তরববন”। 

  



ভক অধ রর্াগকারী হরত পাররন? 

ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর িারা ২ (৩) অনুর্ায়ী, ধনম্নিধণ যত ব্যধক্ত িা ব্যধক্তগণ এই আইরনর অিীন 

অধ রর্াগ দারয়র কররত পাররিনঃ 

 ভকান ভ াক্তা; 

 একই স্বার্ যসংধিষ্ট এক িা একাধিক ভ াক্তা; 

 ভকান আইরনর অিীন ধনিধিত ভকান ভ াক্তা সংস্থা; 

 জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পধরষদ িা তার পরক্ষ অধ রর্াগ দারয়ররর ক্ষ তাপ্রাপ্ত ভকান ক যকতযা; 

 সরকার িা সরকার কর্তযক ক্ষ তাপ্রাপ্ত ভকান সরকারী ক যকতযা; 

 সংধিষ্ট পাইকারী ও খুচরা ব্যিসায়ী। 

অধ রর্াগ দারয়ররর পেধত : 

ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর িারা ৭৬ (১) অনুর্ায়ী, “ভর্ ভকান ব্যধক্ত, ধর্ধন, সািারণ ারি একজন 

ভ াক্তা িা ভ াক্তা হইরত পাররন, এই অধ্যারদরের অিীন ভ াক্তা-অধিকার ধিররািী কার্ য সম্পরকয  হাপধরচালক িা 

এতদুরেরে  হাপধরচালরকর ধনকট হইরত ক্ষ তাপ্রাপ্ত ব্যধক্তরক অিধহত কধরয়া ধলধিত অধ রর্াগ দারয়র কধররত 

পাধররিন।” 

 

 ভর্ ারি অধ রর্াগ দারয়র কররত হরি : 

 দারয়রকৃত অধ রর্াগ অিেই ধলধিত হরত হরি। 

 ফ্যাক্স, ই-ভ ইল, ওরয়ি সাইট, ইতযাধদ ইরলক্ট্রধনক  াধ্যর  িা অন্য ভকান উপারয়। 

 অধ রর্ারগর সারর্ পে িা ভসিা ক্ররয়র রধেদ এিং প্ররর্াজয ভক্ষরে অন্যান্য প্র াণাধদ সংযুক্ত কররত হরি। 

 অধ রর্াগকারী তাঁর পূণ যাঙ্গ না , ধপতা ও  াতার না , ঠিকানা, ভফ্ান, ফ্যাক্স ও ই-ভ ইল নম্বর (র্ধদ র্ারক) এিং 

ভপো উরেি কররিন। 

 ধনরম্নাক্ত ঠিকানা হরত অধ রর্াগ দারয়ররর ধনি যাধরত ফ্র  সংগ্রহ করর অধ রর্াগ দারয়র করা ভর্রত পারর অর্িা 

সাদা কাগরজ উপধরধেধিত তথ্য উেি কররও অধ রর্াগ দারয়র করা ভর্রত পারর। 

 প্রবয়াজনীয় াগজপত্র/অক্তভবযাগিরমপ্রাক্তপ্তস্থান : 

১. জাতীয় কভািা অক্তধ ার সংরক্ষণ অক্তধদপ্তর, ক্তবভাগীয়  ায বািয়, ক্তসবিট। 

২. জাতীয় কভািা অক্তধ ার সংরক্ষণ অক্তধদপ্তর, কজিা  ায বািয়সমূহ। 

৩. www.dncrp.gov.bd 

৪. www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd 

 

ভর্িারন অধ রর্াগ দারয়র করা র্ারি : 

  হাপধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১ কারওয়ান িাজার (টিধসধি  িন-৮  তলা), ঢাকা, ভফ্ান: 

+৮৮০২ ৮১৮৯৪২৫ (স গ্র ভদরের জন্য) 

 

 জাতীয় ভ াক্তা অধ রর্াগ ভকন্দ্র,  টিধসধি  িন- ৯  তলা, ১ কারওয়ান িাজার ঢাকা, ভফ্ান: ০১৭৭৭ ৭৫৩৬৬৮, ই-

ভ ইল:nccc@dncrp.gov.bd (স গ্র ভদরের জন্য) 

 

 উপ পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ধি াগীয় কার্ যালয়, ধি াগীয় পর্ যারয়র িহুতল অধফ্স  িন 

নং - ০২ (৬ষ্ট তলা), আল পুর, ধসরলট ভফ্ান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫, ০১৩১৮৩৯৬৯৯৭, ই-ভ ইলঃ dd-

sylhet@dncrp.gov.bd (ক্তসবিট ক্তবভাবগর জন্য) 

 

 প্ররতযক ভজলার ভজলা ম্যাধজরেট (সংধিষ্ট ভজলার জন্য)। 

  

http://www.dncrp.gov.bd/
http://www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd/
mailto:dd-sylhet@dncrp.gov.bd
mailto:dd-sylhet@dncrp.gov.bd


 ধসরলট ধি ারগর অিীন ভজলাসমূরহ সংঘটিত অপরারির জন্য জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তররর 

সংধিষ্ট ভজলা কার্ যালরয় সরাসধর অধ রর্াগ দারয়র করা ভর্রত পারর। ভজলা কার্ যালয়সমূরহর সারর্ ভর্াগারর্ারগর 

ঠিকানা ধনম্নরূপ :   

 

ধসরলট ভ ট্রা 

সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ধি াগীয় কার্ যালয়, ধসরলট। 

ঠিকানা : কক্ষ নং -৬১৬, ধি াগীয় পর্ যারয়র িহুতল অধফ্স  িন নং - ০২ (৬ষ্ট তলা), আল পুর, ধসরলট।  

ভ ািাইল : ০২৯৯৬৬৪৩৩৯৭, ০১৩১৮৩৯৬৯২৭ 

ইর ইল: ad-sylhet@dncrp.gov.bd 

ধসরলট 

সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, ধসরলট। 

ঠিকানা : কক্ষ নং -৬১৮, ধি াগীয় পর্ যারয়র িহুতল অধফ্স  িন নং - ০২ (৬ষ্ট তলা), আল পুর, ধসরলট।  

ভফ্ান : ০২৯৯৬৬৪৩৩৫৭, ০১৩১৮৩৯৬৯৮২ 

ইর ইল: ad-sylhet@dncrp.gov.bd 

সুনা গঞ্জ 

সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, সুনা গঞ্জ। 

ঠিকানা : কক্ষ নং- ১১২, ভজলা প্রোসরকর কার্ যালয়, সুনা গঞ্জ। 

ভ ািাইল : ০১৩১৮৩৯৬৯৮৫ 

 ই-ভ ইল: ad-sunamganj@dncrp.gov.bd 

হধিগঞ্জ 

সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, হধিগঞ্জ। 

ঠিকানা : কক্ষ নং- ৩০২, ভজলা প্রোসরকর কার্ যালয়, হধিগঞ্জ। 

ভ ািাইল : ০৮৩১-৫৪০১৭, ০১৩১৮৩৯৬৯৮৪ 

ই-ভ ইল: ad-habiganj@dncrp.gov.bd 

ভ ৌল ীিাজার 

সহকারী পধরচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভজলা কার্ যালয়, ভ ৌল ীিাজার। 

ঠিকানা : কক্ষ নং-১২২, ভজলা প্রোসরকর কার্ যালয়, ভ ৌল ীিাজার। 

ভফ্ান : ০৮৬১-৬৪২১০, ০১৩১৮৩৯৬৯৮৩ 

ই-ভ ইল: ad-moulvibazar@dncrp.gov.bd 

 

অধ রর্াগ দারয়ররর স য়সী া : 

ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর িারা ৬০ অনুর্ায়ী, ভকান ব্যধক্তরক কারণ উদ্ভি হওয়ার ৩০ ধদরনর  রধ্য 

এই আইরনর অিীন অধ রর্াগ দারয়র কররত হরি। অন্যর্ায় উক্ত অধ রর্াগ গ্রহণরর্াগ্য হরি না। 

 

অধ রর্াগ ধনষ্পধির পেধত : 

 র্র্ার্র্ ারি প্রাপ্ত অধ রর্াগ তদরন্তর জন্য অধ রর্াগকারী ও অধ যুক্ত উ য়পক্ষরক শুনানীরত ডাকা হয়। 

 প্ররয়াজরন সররজধ ন অনুসিান/তদন্তও করা হয়। 

 ভ ৌধিক ও ধলধিত সাক্ষয-প্র াণ পর্ যারলাচনা এিং সররজধ ন তদরন্তর ফ্লাফ্ল (হরয় র্াকরল) ধিরিচনায় অধ রর্াগ 

ধনষ্পধি করা হয়। 

 তদরন্ত অধ রর্াগ সঠিক প্র াধণত হরল ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর িারা ২৭ ও ৭০ অনুর্ায়ী 

জধর ানা আররাপ/ব্যিসার লাইরসন্স িাধতল/ব্যিসার কার্ যক্র  সা ধয়ক িা স্থায়ী ারি স্থধগতকরণ সম্পধকযত 

প্রোসধনক ব্যিস্থা গ্রহণ করা হয়।  

 

 জধর ানার অরর্ যর ২৫% প্রদান : 

দারয়রকৃত আ লরর্াগ্য অধ রর্াগ তদরন্ত সঠিক প্র াধণত হরল ও জধর ানা আররাপ করা হরল ভ াক্তা-অধিকার 

সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর িারা ৭৬(৪) অনুর্ায়ী আদায়কৃত জধর ানার ২৫ েতাংে তাৎক্ষধণক ারি অধ রর্াগকারীরক 

প্রদান করা হরয় র্ারক। 

 

 উধেধিত সকল ভসিা ধিনামুরে প্রদান করা হরয় র্ারক। 


