
সেবার তালিকা 

অলিসের সেবােমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধলত :  োধারণত দুই ভাসব জাতীয় সভাক্তা অলধকার েংরক্ষণ অলধদপ্তর সেসক সভাক্তাসদর সেবা 

প্রদান করা হসয় োসক : 

ক) বাজার তদারলক:  জাতীয় সভাক্তা অলধকার েংরক্ষণ অলধদপ্তসরর কর্ মকতমা কর্তমক েরােলর বাজার তদারলক করা হয়। এসক্ষসে 

লবলভন্ন েরকালর/সবেরকালর েংস্থার প্রলতলনলধ সের্ন, পলরসবশ অলধদপ্তর, কৃলি লবপণন অলধদপ্তর, র্ৎে অলধদপ্তর, ঔিধ প্রশােন, 

লবএেটিআই, কযাব, সেম্বার অব কর্াে ম  এবং লবলভন্ন আইন শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বালহনী সের্ন, পুলিশ, র যাব, এলপলবএন এর েহায়তা সনয়া 

হয়। েরােলর বাজার তদারলকর সক্ষসে লবলভন্ন উৎপাদনকারী প্রলতষ্ঠান এবং লবপনণ প্রলতষ্ঠান/সদাকান তদারলক করা হয়। এসক্ষসে েঠিক 

পলরসবসশ েঠিক র্ানেম্মত পণ্য উৎপাদন করা হসে লকনা, সভজাি  দ্রব্য উৎপাদন করসে লকনা, খাবার অনুপযুক্ত পণ্য উৎপাদন হসে 

লকনা, র্াে, শাকেবলজ, িিমূসি িরর্ালিন ও অন্যান্য লনলিদ্ধ সকলর্কযাি ব্যবহার হসে লকনা, সর্য়াদ উত্তীণ ম খাবার ও ঔিধ 

প্যাসকটজাত করা হসে লকনা, প্যাসকটজাত পসণ্য উপাদান, মূল্য, সর্য়াদ, ওজন ইতযালদ উসেখ করা হসে লকনা, সহাসটি সরস্টুসরন্ট 

িাস্টফুসের সদাকাসন পলরস্কার পলরেন্নভাসব খাদ্যদ্রব্য ততলর করসে লকনা, পো-বালে খাবার লবক্রয় করসে লকনা,  পসণ্যর মূল্য লনধ মালরত 

মূসল্যর সেসয় সবশী সনয়া হসে লকনা, অববধ প্রলক্রয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রলক্রয়াকরণ করা হসে লকনা, আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অর্ান্য 

কসর সদাকান বা প্রলতষ্ঠাসনর সেবার মূসল্যর তালিকা প্রদশ মন করা হসে লকনা ইতযালদ তদারলক করা হয়। আইন বলহর্ভ মত কর্ মকাসের জন্য 

েংলিষ্ট প্রলতষ্ঠাসনর লবরুসদ্ধ শালিমূিক  ব্যবস্থা লহসেসব জলরর্ানা ও প্রলতষ্ঠান লেিগািা কসর বন্ধ কসর সদয়া হয় এবং প্রসয়াজন হসি 

র্ার্িা জুলেলশয়াি সকাসট ম সপ্ররণ করা হয়। 

খ) লিলখত অলভসোগ লনষ্পলত্ত:  সভাক্তার লিলখত অলভসোসগর লভলত্তসত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সে সকান সভাক্তা সকান পণ্য বা সেবা ক্রয় 

কসর প্রতালরত বা ক্ষলতগ্রস্থ হসি তার লিলখত অলভসোসগর লভলত্তসত  প্রলতকাসরর ব্যবস্থা সনয়া হয়। োধারণত লনসনাক্ত কারসণ একজন 

সভাক্তা প্রলতকাসরর জন্য লিলখত অলভসোগ করসত পাসর : 

 

১। লবসক্রতা সভাক্তার লনকট লনধ মালরত মূল্য অসপক্ষা  অলধক মূসল্য সকান পণ্য, ঔিধ সবা সেবা লবক্রয়  করসি।  

২। স্বাসস্থযর জন্য র্ারাত্মকভাসব ক্ষলতকর দ্রব্য লর্লিত সকান খাদ্য পণ্য লবক্রয় করসি। 

৩। লর্থ্যা লবজ্ঞাপন দ্বারা সক্রতা োধারণসক প্রতালরত করসি।  

৪। প্রলতশ্রুত পণ্য বা সেবা েোেেভাসব লবক্রয় বা েরবরাহ না করসি। 

৫। ওজসন ও বাটখারা বা ওজন পলরর্াপক েসে কারচুলপ করসি। 

৬। পলরর্াণ ও তদর্ঘ ময পলরর্াপক লিতা বা অন্য লকছুসত কারচুলপ করসি । 

৭। সকান নকি পণ্য বা ঔিধ লবক্রয় করসি। 

৮। সর্য়াদ উত্তীণ ম পন্য বা ঔিধ লবক্রয় করসি। 

৯। লনলিদ্ধ সর্ঘলিত সকান কাে ম করা োসত সেবাগ্রহীতার জীবন বা লনরাপত্তা লবপন্ন হসত পাসর। 

১০। অবসহিা/ দালয়ত্বহীনতা দ্বারা সেবাগ্রহীতার অে ম বা স্বাস্থযহানী র্ঘটাসি। 

অলভসোগকারী এবং অলভযুসক্তর উপলস্থলতসত লিলখত অলভসোগ শুনালনর র্াধ্যসর্ লনস্পলত্ত করা হয়। অলভসোগ প্রর্ালণত এবং জলরর্ানা 

করা হসি অলভসোগকারীসক আইন সর্াতাসবক জলরর্ানার ২৫% প্রদান করা হয়। 

তাোড়া সভাক্তা তো জনোধারসণর েসেতনতা বৃলদ্ধর জন্য র্তলবলনর্য় েভা, সেলর্নার, গনশুনালন, লিিসিট, প্যাম্পসিট ও সপাস্টার 

লবতরণ করা হয়। 




