
    
 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

ধব াগীয় কার্ যালয়, ধসদলট। 

www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd 

 

 

নং: ২৬.০৪.০০০০.৪০১.১৮.০০১.১৭-৪৭১                                                                             তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২ রি: 

 

ধবষয়ঃ  জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর কর্তযক ধসদলট ধব াদগর ভজলাসমূদে ডিসেম্বর-২০২২ মাভে বাজার তোরধক 

কার্ যক্রম পধরচালনার সময়সূধচ। 

 

 উপর্যকু্ত রিষভেি প্রেরিভত জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, রেভেট রিোগীে কার্াুেে এিং রিোগািীন প্রজো 

কার্াুেেেমূভে কমিুত কমকুতাুগণভক ডিসেম্বর-২০২২ মাভে রেভেট রেটি কভপাুভিশনেে রিোভগি প্রজোেমূভে রনম্নিরণতু েমেসূরি 

অনুর্ােী িাজাি তদািরক কার্কু্রম পরিিােনা কিাি জন্য অনুভিাি কিা েে।  

  

প্রনতৃত্ব েদানকািী কমকুতাুি নাম, পদিী, কমসু্থে ও ভমাবাইল নাং অরিভিত্র তারিখ 

জনাি শ্যামল পুরকায়স্থ, েেকািী পরিিােক (ভমভরা) (ভমািা: ০১৩১৮৩৯৬৯২৭) 

জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, বিভাগীয় কার্ যালয়, বিললট 

রেভেট  

প্রমভরা 

১, 4, 5 ৬, ৮, ১1, ১৩, ১4, ১9, ২১, ২2, 26 

ও ২৭  মমাট ১3 বিন 

জনাি প্রমাোঃ আরমরুে ইেোম মাসুদ, েেকািী পরিিােক (ভমািা: ০১৩১৮৩৯৬৯৮২) 

জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, প্রজো কার্াুেে, রেভেট 

রেভেট 

 প্রজো 

১, 4, 5 ৬, ৮, ১১, ১৩, ১4, ১9, ২১, ২২, ২৬ 

ও ২৭  মমাট ১৩ বিন 

জনাি মমাোঃ শবিকুল ইিলাম, েেকািী পরিিােক (ভমািা: ০১৩১৮৩৯৬৯৮5) 

জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, প্রজো কার্াুেে, সুনামগঞ্জ 

সুনামগঞ্জ 

প্রজো 

১, 4, 5 ৬, ৮, ১১, ১৩, ১4, ১9, ২১, ২২, ২৬ 

ও ২৭  মমাট ১৩ বিন 

জনাি প্রদিানন্দ রেনো, েেকািী পরিিােক (ভমািা: ০১৩১৮৩৯৬৯৮৪) 

জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, প্রজো কার্াুেে, েরিগঞ্জ 

েরিগঞ্জ 

প্রজো 

১, 4, 5 ৬, ৮, ১১, ১৩, ১4, ১9, ২১, ২২, ২৬ 

ও ২৭  মমাট ১৩ বিন 

জনাি প্রমা: আে-আরমন, েেকািী পরিিােক (ভমািা: ০১৩১৮৩৯৬৯৮3) 

জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, প্রজো কার্াুেে, প্রমৌেেীিাজাি 

প্রমৌেেীিাজাি 

প্রজো 

১, 4, 5 ৬, ৮, ১১, ১৩, ১4, ১9, ২১, ২২, ২৬ 

ও ২৭  মমাট ১৩ বিন 

                                                                                                                                                                                                    

২। িংবিষ্ট কম যকর্যাগণলক উক্ত িময়সূবি র্থার্থভালি অনুিরণ করার অনুলরাধ করা হল। র্লি প্রশািবনক কারলণ বকংিা জরুরী 

প্রলয়াজলন িময়সূবি িবহর্ভ যর্ মকান র্াবরলে অবভর্ান করলর্ হলল অথিা অবভর্ালনর জন্য বনধ যাবরর্ মকান র্াবরে পবরির্যন করলর্ হলল 

িংবিষ্ট কম যকর্যা বনম্নস্বাক্ষরকারীর অনুমবর্ক্রলম র্া করলর্ পারলিন। 

 

 
২৮/১১/২২ 

 (ভমা: ফখরুে ইেোম) 

উপপরিিােক 

 ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-প্রমইেোঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 
 

বির্রণ : কার্ যালথ য 

১-৬।  েেকািী পরিিােক (ভমভরা)/েেকািী পরিিােক, জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি,  

  রিোগীে কার্াুেে, রেভেট/প্রজো কার্াুেে, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

 

বির্রণ : িিয় জ্ঞার্ালথ য ও কার্ যালথ য  (প্রজেষ্ঠতাি ক্রমানুোভি নে) 

০১। মোপরিিােক (অরতরিক্ত েরিি), জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, টিরেরি েিন (৮ম তো), ১ কািওোন িাজাি, ঢাকা।  

০২। বিভাগীয় করমশনাি, রেভেট রিোগ, রেভেট। 

০৩। উপ-মো পুরেশ পরিদশকু, রেভেট প্রিঞ্জ, রেভেট। 

০4-০৭। প্রজো েশােক, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

০৮। রিোগীে রেোি রনেন্ত্রক, রেভেট। 

0৯-৪৮। উপভজো রনিাুেী অরফোি (েকে), রেভেট রিোগ। 

৪৯-51। প্রজো রেোিিিণ কমকুতাু, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

 

 

 

http://www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd/
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নং: ২৬.০৪.০০০০.৪০১.১৮.০০১.১৭-৪৭২                                                                             তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২ রি: 

 

  

ধবষয়:  জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর কর্তযক ধসদলট ধব াদগর ভজলাসমূদে ডিসেম্বর-২০২২ মাদস বাজার তোরধক 

কার্ যক্রম বাস্তবায়দন আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার সোয়তা গ্রেণ। 

 

উপর্যকু্ত রিষভেি প্রেরিভত জানাভনা র্াভে প্রর্, িারণজে মন্ত্রণােোিীন জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, রেভেট 

রিোগীে কার্াুেে এিং রিোগািীন প্রজো কার্াুেেেমূভে কমিুত কমকুতাুগভণি প্রনতৃভত্ব ডিসেম্বর-২০২২ মাভে রেভেট রেটি 

কভপাুভিশনেে রিোভগি প্রজোেমূভে এ সাদে সাংযুক্ত সময়সূধচ অনুর্ােী িাজাি তদািরক কার্কু্রম পরিিারেত েভি। রনিাুরিত তারিভখ উক্ত 

কমসুূরি সুষ্ঠুোভি েম্পাদভনি জন্য আইন েভোগকািী েংস্থাি েেভর্ারগতা েভোজন। 

 

এমতািস্োে, প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ আইন, ২০০৯ এি িািা ২৮ প্রমাতাভিক েমেসূরিভত উরিরখত েংরিষ্ট কমকুতাুগভণি 

োভে রিরেন্ন িাজাি ও রশল্প-কািখানা পরিদশনু ও তদািরক কার্কু্রভম অংশগ্রেণ এিং েংরিষ্ট কমকুতাুভক েোেতা েদাভনি েভিে 

অধ র্ান পধরচালনাকারী কম যকতযার চাধেো অনুসাদর আইন-শৃঙ্খো িারেনীি েভোজনীে েংখ্যক েদস্য প্রমাতাভেন কিাি জন্য অনুভিাি 

কিা েে। রনিাুরিত তারিখেমূভে েকাে ৯.৩০ টাে আইন-শৃঙ্খো িারেনীি েদস্যভদিভক রেভেভটি প্রিভত্র জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি 

েংিিণ অরিদপ্তভিি রেভেট রিোগীে কার্াুেে এিং অন্যান্য প্রজোি প্রিভত্র েংরিষ্ট প্রজো েশােভকি কার্াুেভেি েম্মুভখ র্ানিােনেে 

উপরস্থত িাখাি েভোজনীে ব্যিস্থা গ্রেভণি জন্য রিভশষোভি অনুভিাি কিা েে। 

িংযুক্ত : িণ যনামলর্ ০১ (এক) পার্া। 

      

২৮/১১/২২ 

 (ভমা: ফখরুে ইেোম) 

উপপরিিােক 

 ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-প্রমইেোঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 

বির্রণ : িিয়  কার্ যালথ য (প্রজেষ্ঠতাি ক্রমানুোভি নে) 

১. পরিিােক, ি োি-৯, রেভেট।  

২. পুরেশ করমশনাি, এেএমরপ, রেভেট। 

৩-6. পুরেশ সুপাি, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি । 

7. অরিনােক, ৭ আমডু পুরেশ ব্যাভটরেোন, রেভেট। 

 

বির্রণ : িিয় জ্ঞার্ালথ য ও কার্ যালথ য  (প্রজেষ্ঠতাি ক্রমানুোভি নে) 

১. মোপরিিােক (অরতরিক্ত েরিি), জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, টিরেরি েিন (৮ম তো), ১ কািওোন িাজাি, ঢাকা।  

২. বিভাগীয় করমশনাি, রেভেট রিোগ, রেভেট। 

৩. উপ-মো পুরেশ পরিদশকু, রেভেট প্রিঞ্জ, রেভেট। 

৪-7. প্রজো েশােক, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি । 

8-47. উপভজো রনিাুেী অরফোি (েকে), রেভেট রিোগ। 

48-87. োিোপ্ত কমকুতাু (েকে), রেভেট রিোগ।  
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নং: ২৬.০৪.০০০০.৪০১.১৮.০০১.১৭-৪৭৩                                                                             তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২ রি: 

 

রিষেোঃ  জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর কর্তযক ধসদলট ধব াদগর ভজলাসমূদে ডিসেম্বর-২০২২ মাদস বাজার তোরধক 

কার্ যক্রম পরিিােনাে েোেতাকিণ। 

 

 উপর্যকু্ত রিষভেি প্রেরিভত জানাভনা র্াভে প্রর্, িারণজে মন্ত্রণােোিীন জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, রেভেট 

রিোগীে কার্াুেে এিং রিোগািীন প্রজো কার্াুেেেমূভে কমিুত কমকুতাুগভণি প্রনতৃভত্ব ডিসেম্বর-২০২২ মাভে রেভেট রেটি 

কভপাুভিশনেে রিোভগি প্রজোেমূভে এ সাদে সাংযুক্ত সময়সূধচ অনুর্ােী িাজাি তদািরক কার্কু্রম পরিিারেত েভি। রনিাুরিত তারিভখ উক্ত 

কমসুূরি সুষ্ঠুোভি েম্পাদভনি জন্য তাঁি েেভর্ারগতা েভোজন। 

  

এমতািস্থাে, প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ আইন, ২০০৯ এি িািা ২৮ প্রমাতাভিক েমেসূরিভত উরিরখত েংরিষ্ট কমকুতাুগভণি 

োভে রিরেন্ন িাজাি ও রশল্প-কািখানা পরিদশনু ও তদািরক কার্কু্রভম অংশগ্রেণ এিং েংরিষ্ট কমকুতাুভক েোেতা েদাভনি জন্য অনুভিাি 

কিা েে। অধ র্ান পধরচালনাকারী কম যকতযার চাধেো অনুসাদর রনিাুরিত তারিখ েকাে ৯:৩০ টাে তাঁি দপ্তি/েংস্থাি একজন উপর্যক্ত 

কমকুতাুভক রেভেভটি প্রিভত্র জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তভিি রেভেট রিোগীে কার্াুেে এিং অন্যান্য প্রজোি প্রিভত্র েংরিষ্ট 

প্রজো েশােভকি কার্াুেভেি েম্মভুখ র্ানিােনেে উপরস্েত িাখাি েভোজনীে ব্যিস্ো গ্রেভণি জন্য রিভশষোভি অনুভিাি কিা েে। 

 

িংযুক্ত : িণ যনামলর্ ০১ (এক) পার্া। 

                 

২৮/১১/২২ 

 (ভমা: ফখরুে ইেোম) 

উপপরিিােক 

০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-প্রমইেোঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 

বির্রণ : িিয়  কার্ যালথ য (প্রজেষ্ঠতাি ক্রমানুোভি নে) 

১. পরিিােক, পরিভিশ অরিদপ্তি, রেভেট। 

২-5. রেরেে োজুন, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

6-9. উপপরিিােক, কৃরষ েম্প্রোিণ অরিদপ্তি, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

10-13. প্রজো োণীেম্পদ কমকুতাু, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

14-17. প্রজো মৎস্য কমকুতাু, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

18. উপপরিিােক, রিএেটিআই, রেভেট। 

19-22. রেরনেি কৃরষ রিপণন কমকুতাু, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

23-26. েোপরত, প্রিম্বাি অি কমাে ুএোন্ড ইন্ডারি, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

27-30. েোপরত, কনজুমাে ুএভোরেভেশন অি িাংোভদশ (কোি), রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

 

বির্রণ : িিয় জ্ঞার্ালথ য ও কার্ যালথ য  (প্রজেষ্ঠতাি ক্রমানুোভি নে) 

০১. মোপরিিােক (অরতরিক্ত েরিি), জাতীে প্রোক্তা-অরিকাি েংিিণ অরিদপ্তি, টিরেরি েিন (৮ম তো), ১ কািওোন িাজাি, ঢাকা।  

০২. বিভাগীয় করমশনাি, রেভেট রিোগ, রেভেট। 

০3-06. প্রজো েশােক, রেভেট, সুনামগঞ্জ, েরিগঞ্জ ও প্রমৌেেীিাজাি। 

০7. পরিিােক (স্বাস্থে), রেভেট রিোগ, রেভেট। 

০8. অরতরিক্ত পরিিােক, কৃরষ েম্প্রোিণ অরিদপ্তি, রেভেট। 

০9. পরিিােক, রিোগীে োণীেম্পদ দপ্তি, রেভেট। 

10. উপপরিিােক, রিোগীে মৎস্য অরফে, রেভেট। 

11-50. উপভজো রনিাুেী অরফোি (েকে), রেভেট রিোগ। 

51. উপপরিিােক, কৃরষ রিপণন অরিদপ্তি, রেভেট। 

৫২. েোপরত, কনজুমাে ুএভোরেভেশন অি িাংোভদশ (কোি), রেভেট রিোগ।  

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

