
স্বাগতম



1। বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের কার্যক্রম।

2। ট্রেণ িং কয়্যায়রশন অব বািংলায়েশ এর কার্যক্রম।

3। জ্াতীে ট্র াক্তা অণিকার সিংরক্ষি অণিেপ্তর এর কার্যক্রম।



1। ণনতযপ্রয়োজ্নীে ্য়িযর মূলয ণিণতশীল রাখার লয়ক্ষয ঢাকা শহয়রর ণবণ ন্ন ্াইকারী ও
খুচনা বাজ্ার ণনেণমত ায়ব ্ণরেশযন করা।

2। ণনতযপ্রয়োজ্নীে ্িয সামগ্রীর মূলয, মজু্ে ও সরবরাহ ্ণরণিণত সম্পয়কয তথ্য
সিংগ্রহ, ট্রকানরু্ অস্বা াণবক অবিা/্ণরণিণত ্ণরলণক্ষত হয়ল ট্রস সম্পয়কয
তাৎক্ষণনক ায়ব আইনানুগ বযবিা গ্রহি করা।

3। বাজ্ার মণনটণরিং কার্যক্রম ্ণরচালনা করা কালীন ট্রকানরু্ অণনেম ্ণরলণক্ষত
হয়ল তাৎক্ষণনক ায়ব বাজ্ার মণরটণরিং টিম কততয ক কাউণিণলিং করা এবিং প্রয়োজ্য়ন

জ্ণরমানাসহ েন্ড আয়রা্ করা।

4। বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের দ্রবযমূলয ্র্যায়লাচনা ও ্ূবযা াস ট্রসল কততয ক মূলয ্ণরণিণত
ণিণতশীল রাখার লয়ক্ষয ট্রেশীে ও আন্তজ্য াণতক বাজ্ার মূলয ণবয়েষি্ূবযক প্রয়োজ্নীে

আগাম ্ূবযা াস প্রোনসহ বযবিা গ্রহি করা হে।



1। সাশ্রেীমূয়লয কণত্ে ণনতযপ্রয়োজ্নীে ্িয ট্র াক্তা সািারয়ির ণনকট ণবক্রে।

2। টিণসণব’র ওয়েবসাইয়ট ণনতয্য়িযর দেণনক বাজ্ার ের প্রকাশ।

3। টিণসণব’র কার্যক্রম সিংক্রান্ত অণ য়র্াগ োণখল ও ণনষ্পণি।

4। সমে সমে সরকায়রর নীণতমালা অনুসায়র সকল ট্রেশ ট্রথ্য়ক ণকিংবা সকল ট্রেয়শ মালামাল,
্িযদ্রবয, সামগ্রী আমোণন এবিং রপ্তাণনর বযবসা ্ণরচালনা করা।

5। আমোনীকত ত মালামাল, ্িযদ্রবয, উ্াোন সামগ্রী ণবক্রে এবিং ণবতরয়ির বযবিা করা এবিং
এই বযা্ায়র সমে সমে সরকারী ণনয়েয শনার অিীয়ন এই উয়েয়শয ণ লার/এয়জ্ন্ট ণনয়োগ
করা এবিং অনয ট্রকান ণকছু করা।



ট্র াক্তা অণিকার সিংরক্ষি অণিেপ্তয়রর কার্যক্রম

1। বাজ্ার তোরণক।

2। ণলণখত অণ য়র্াগ ণনষ্পণি

3। গিসয়চতনতা বতণি।



বাজ্ার তোরণক



বাজ্ার তোরণক

1। ট্রমাট বাজ্ার তোরণকর সিংখযা = ১৩,৫৪২

2। ট্রমাট জ্ণরমানার ্ণরমান = ৩৮৮,৬৯৬,৩০০/-

3। ট্রমাট েণন্ডত প্রণতষ্ঠায়নর সিংখযা =৪৮,৬৭৩



µwgK A_© eQi বাজার

অভিযানের

সংখ্যা

বাজার

অভিযানের

মাধ্যনম দভিত

প্রভতষ্ঠানের

সংখ্যা

অভিনযাগ

ভেষ্পভির মাধ্যনম

দভিত

প্রভতষ্ঠানের

সংখ্যা

বাজার অভিযানের

মাধ্যনম আদায়কৃত

জভরমাোর পভরমাণ

অভিনযাগ

ভেষ্পভির মাধ্যনম

আদায়কৃত

জভরমাোর

পভরমাে

মমাট Awf‡hvMKvix‡K

cÖ`Ë

UvKvi cwigvY

25 % 

wnmv‡e

মপনয়নেে

(জে)

miKvix †KvlvMv‡i

RgvK…Z UvKvi

cwigvY

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) ৮=(৬+৭) (৯) (১০) ১১=(৮-৯)

1. ২০০৯-১০ ৭ ৫৪ ১,৬৫,৫০০/- - - ১,৬৫,৫০০/-

2. ২০১০-১১ ১৭৪ ১৫১২ ১,৬৯,৬১,৩০০/- - - ১,৬৯,৬১,৩০০/-

3. ২০১১-১২ ৩৭১ ২৬৬৩ ২,৭১,৬৪,৩০০- ৫২,৫০০/- ৮ ২,৭১,১১,৮০০

4. ২০১২-১৩ ৫৪০ ২৯২৪ ২,১৩,৬৯,৫০০/- ১,০৮,৭৫০/- ২৯ ২,১২,৬০,৭৫০

5. ২০১৩-১৪ ৭২১ ২৮৬১ ১,৭৭,৩১,১০০/- ৫১,৫০০/- ১৭ ১,৭৬,৭৯,৬০০/-

6. ২০১৪-১৫ ৮৪১ ৩১৩১ ২,০৩,৪০,৩৫০/- ১,৮৮,৫০০/- ১০৭ ২,০১,৫১,৮৫০/-

7. ২০১৫-১৬ ১৩৯৪ ৫০৫৯ ৩,২৩,৮২,০৫০/- ২,৯৩,৮৭৫/- ১৯২ ৩,২০,৮৮,১৭৫/-

8. ২০১৬-১৭ ৩৪৩৭ ১০৭২৯ ৬৮,৭০৯,৩০০/- ১,৫৫১,৬৭৭/- ১,৪১৬ ৬৭,১৫৭,৬২৩/-

9. ২০১৭-১৮ ৪০৭৭ ১৩,৬৫২ ১৪১,৪৭৮,২০০/- ৩,৯৭২,০০০/- ১,৯৩৪ ১৩৭,৫০৬,২০০/-

১০ ২০১৮-১৯

( ৩ েনিম্বর ২০১৮

পযযন্ত)

১৯৮০ ৬০৮৮ ৪২,৩৯৪,৭০০/- ৮৭৪,৩৭৫ ৫১২ ৪১,৫২০,৩২৫/-

me©‡gvU t ১৩,৫৪২ ৪৮,৬৭৩ ৩৮৮,৬৯৬,৩০০/- ৭,০৯৩,১৭৭/- ৪,২১৫ ৩৮১,৬০৩,১২৩/-

1। বাজার তদারকিতত আতরাকিত ও আদায়কৃত জকরমানার িকরমাণ



aviv 37 t c‡Y¨i †gvoK, BZ¨vw` e¨envi bv Kiv

‡Kvb AvBb ev wewa Øviv †Kvb cY¨ †gvoKe×fv‡e weµq Kivi Ges
‡gvo‡Ki Mv‡q mswkøó c‡Y¨i t

1.IRb,
2. cwigvY,
3. Dcv`vb,
4. e¨envi-wewa, 
5. m‡ev©”P LyPiv weµq g~j¨, 
6. Drcv`‡bi ZvwiL, 
7. c¨v‡KURvZKi‡Yi ZvwiL I
8. †gqv` DËx‡Y©i ZvwiL

¯úófv‡e wjwce× Kivi eva¨evaKZv j•Nb Kiv

Ab~aŸ© GK eQi Kviv`Û ev AbwaK cÂvk nvRvi UvKv A_©`Û ev Dfq `Û| 



aviv 38 t c‡Y¨i g~‡j¨i ZvwjKv cÖ`k©b bv Kiv

†Kvb AvBb ev wewa Øviv
Av‡ivwcZ eva¨evaKZv
Agvb¨ K‡i †`vKvb ev
cÖwZôv‡bi mn‡R
`„k¨gvb ¯’v‡b c‡Y¨i g~j¨
ZvwjKv jUKv‡q cÖ`k©b

bv Kiv|
Ab~aŸ© GK eQi Kviv`Û ev AbwaK cÂvk

nvRvi UvKv A_©`Û ev Dfq `Û|



aviv 40 t avh¨©K…Z g~‡j¨i AwaK g~‡j¨ cY¨, Jla ev †mev
weµq Kiv

†Kvb AvBb ev wewai Aaxb wbav©wiZ g~j¨ A‡cÿv AwaK g~‡j¨ †Kvb cY¨, 

Jla ev †mev weµq ev weµ‡qi cÖ¯Íve Kiv|

†Kvb AvBb ev wewai Aaxb wbav©wiZ g~j¨ A‡cÿv AwaK g~‡j¨ †Kvb cY¨, 

Jla ev †mev weµq ev weµ‡qi cÖ¯Íve Kiv|

অনুর্ ধ১ বছর িারাদন্ড বা অনকর্ি ৫০.০০০/- টািা অর্ ধ দন্ড বা উভয় দন্ড



aviv 41 t †fRvj cY¨ ev Jla weµq Kiv

Ab~aŸ© wZb eQi Kviv`Û ev AbwaK `yB jvL UvKv A_©`Û ev
Dfq `Û|

ÁvZmv‡i †fRvj cY¨ ev Jla weµq ev weµ‡qi cÖ¯Íve
Kiv| ➢WHO- eZ©gv‡b evsjv‡`‡k 5 ‡KvwUiI †ewk gvbyl Lv`¨ I Jl‡ai welwµqvq AvµvšÍ

➢ cÖwZ 7 R‡b GKRb wKWwb †ivMx- (9-4-17, NTV)

➢ Wvq‡ewUm †ivMx 90 jÿ (RbmsL¨vi 18%) (evsjv‡`k cÖwZw`b 9-4-16)

➢ eøvW †cÖmvi, nvU© wWwRm, gvbwlK †ivMx, †÷ ªvK BZ¨vw`

Wv. cÖvb †Mvcvj- চিচিৎসিরা িচিশন না খেলে ৪০% ব্যয় িিলব্ (রু্গান্তরঃ ৫-১১-১৬)



aviv 42 t Lv`¨ c‡Y¨ wbwl× `ª‡e¨i wgkªY

gvby‡li Rxeb ev ¯^v‡¯’¨i
Rb¨ ÿwZKviK †Kvb `ªe¨, 
†Kvb Lv`¨ c‡Y¨i mwnZ
hvi wgkÖY †Kvb AvBb
ev wewai Aaxb wbwl×
Kiv n‡q‡Q, 
D³iæc `ªe¨ †Kvb Lv`¨
c‡Y¨i mwnZ wgwkÖZ
Kiv| 
Ab~aŸ© wZb eQi Kviv`Û ev AbwaK `yB jvL
UvKv A_©`Û ev Dfq `Û|



aviv 43 t A‰ea cÖwµqvq cY¨ Drcv`b ev cÖwµqvKiY

gvby‡li Rxeb ev ¯^v‡¯’̈ i

Rb¨ ÿwZ nq Ggb †Kvb

cÖwµqvq, hv †Kvb AvBb ev

wewai Aaxb wbwl× Kiv

n‡q‡Q, †Kvb cY¨ Drcv`b

ev cÖwµqvKiY Kiv|

Ab~aŸ© `yB eQi Kviv`Û ev AbwaK GK jvL UvKv A_©`Û ev
Dfq `Û|



aviv 50 t c‡Y¨i bKj cÖ¯ÍyZ ev Drcv`b

†Kvb c‡Y¨i
bKj cÖ¯‘Z 
ev Drcv`b
Kiv|

Ab~aŸ© wZb eQi Kviv`Û ev AbwaK `yB jvL UvKv A_©`Û ev
Dfq `Û|

যমুনা কনউজ- ১০ মম ২০১৬, 

নদীর িাকন, ফরমাকিন, কিকন, হাইতরাতজন িার অক্সাইড,

শ্যাম্পু, কডটারতজন্ট ও কবকভন্ন রাসায়কনি কমকিতয় বানাতনা হতে 

মভজাি তরি দুর্।

উৎিাদন স্থিঃ সাভার, ঢািা, িট্টগ্রাম, িাবনা ও কসরাজগঞ্জ।

https://www.youtube.com – ট্র জ্াল দুি

https://www.youtube.com/


aviv 51 t ‡gqv` DËxY© †Kvb cY¨ ev Jla weµq

†gqv` DËxY© cY¨ ev Jla
weµq ev weµ‡qi cÖ¯Íve
Kiv|

Ab~aŸ© GK eQi Kviv`Û ev AbwaK
cÂvk nvRvi UvKv A_©`Û ev Dfq `Û|

we‡kl ÿgZv AvBb 1974 Gi 25(wm) 

aviv g„Zz¨`Û/hverRxeb Kviv`Û A_ev

Dfq `Û| 

Jla welqK Aciv‡ai Rb¨ Jla

wbqš¿Y AvBb 1984 cÖ‡hvR¨



ক্রভমক অর্য বের অভিনযা

গ প্রাভি

(সংখ্যা)

অভিনযাগ

ভেস্পভির

(সংখ্যা)

অভিনযাগ

প্রমাভণত

(সংখ্যা)

অভেস্পন্ন

অভিনযাগ

(সংখ্যা)

প্রাি অভিনযাগ

ভেষ্পভির মাধ্যনম

আদায়কৃত জভরমাোর

পভরমাণ

১ ২০১০-১৩ (্ণিকা বছর) ১৭৯ ১৭৯ -

২ ২০১৪-২০১৫ ২৬৪ ২৬৪ -

৩ ২০১৫-২০১৬ ৬৬২ ৬৬২ -

৪ ২০১৬-২০১৭ ৬১৪০ ৬১৪০ -

৫ ২০১৭-২০১৮ ৯০১৯ ৯০১৯ -

৬ ২০১৮-২০১৯

(৪ েনিম্বর ২০১৮ পযযন্ত)

৩৩২০ ১২৭৭ ২০৪৩

সবযনমাট ১৯৫৮৪ ১৭৫৪১ ২০৪৩



3. MYm‡PZbZv m„wó

ক্রভমক অর্যবের গণশুোেী (সংখ্যা) মতভবভেময় সিা/ 

মসভমোর

মন্তবয

১ ২০১৫-২০১৬ অথ্যবছর ৮ ১০৫০

২ ২০১৬-২০১৭ অথ্যবছর ৩৫৯ ১২৮৩

৩ ২০১৭-২০১৮ অথ্যবছর ৭২০ ১২০৪

৪ ২০১৮-২০১৯ অথ্যবছর

(২৪ অয়টাবর ২০১৮ ্র্যন্ত)

২২০ -

সবযয়মাট ১৩০৭ ৩৫৩৭




