
বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

 

�মাবাইল

মােসর নাম: �সে��র, ২০২০ 
�মাবাইল �কােট �র সং�া
কারখানা সীলগালা: 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

(১) (২) (৩) (৪) 
০১। ০২/০৯/২০২০ �মাহা�দ�র জনাব পলাশ �মার ব�

িনব �াহী �ািজে�ট, র �া
ঢাকা। 
 
জনাব এ এফ এম হািস�ল
হাসান, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ঢাকা। 

০২। 

০৩। 

০৪। 

০৫। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�মাবাইল �কাট � পিরচালনা সং�া� ত� িববরণী: 
 

সা� �িফেকশন মাক�স (িসএম) উইং 
 

সং�া: ৫৮� মামলার সং�া: ১০১ � জিরমানার পিরমাণ
: ৪� িবিভ� �ময়ােদ কারাদ�: ১৫ জন মালামাল জ� ও 

 
�ািজে�ট ও 

অিফসােরর নাম 
�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 

অপরােধর ধরণ 
(৫) (৬) 

ব�, িব� 
র �াব-২, 

হািস�ল 
 (িসএম), 

স�ীব রায়, এম আর কন��মার ��াডা�স, 
৬ নং ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
িসনেথ�ক িডটারেজ� 
পাউডার প� উৎপাদেনর 
অপরােধ।  

�মাঃ �েবল, এম আর কন��মার 
��াডা�স, ৬ নং ঢাকা উ�ান, 
�মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
িসনেথ�ক িডটারেজ� 
পাউডার প� উৎপাদেনর 
অপরােধ।  

�মাঃ আির�ল ইসলাম, এম আর 
কন��মার ��াডা�স, ৬ নং ঢাকা উ�ান, 
�মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
িসনেথ�ক িডটারেজ� 
পাউডার প� উৎপাদেনর 
অপরােধ।  

�মাঃ আিম�ল ইসলাম, এম আর 
কন��মার ��াডা�স, ৬ নং ঢাকা উ�ান, 
�মাহা�দ�র, ঢাকা। 
 

িবিভ� �াে�র নকল 
িসনেথ�ক িডটারেজ� 
পাউডার প� উৎপাদেনর 
অপরােধ।  

�মাঃ সা� িময়া, সাফা �রজা �ড এ� 
কন��মার িলঃ, ৪৬/১, িদল �মাহা�দ 

িবিভ� �াে�র নকল 
সয়ািবন �তল, সিরষার 

পিরমাণ: ৭৭ ল� ৭৮ হাজার টাকা। 
 �ংস: ২৩ ল� ৮০ হাজার টাকা 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

(৭) (৮) (৯) 
িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

০৬। 

০৭। 

০৮। 

০৯। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�রাড, ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। �তল, িচপস, িচিন, লবণ, 
�াক �, মিরেচর �ড়া 
ইত�ািদ প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

�মাঃ ফা�ক িময়া, সাফা �রজা �ড এ� 
কন��মার িলঃ, ৪৬/১, িদল �মাহা�দ 
�রাড, ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। 
 

িবিভ� �াে�র নকল 
সয়ািবন �তল, সিরষার 
�তল, িচপস, িচিন, লবণ, 
�াক �, মিরেচর �ড়া 
ইত�ািদ প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

�মাঃ রােসল, সাফা �রজা �ড এ� 
কন��মার িলঃ, ৪৬/১, িদল �মাহা�দ 
�রাড, ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
সয়ািবন �তল, সিরষার 
�তল, িচপস, িচিন, লবণ, 
�াক �, মিরেচর �ড়া 
ইত�ািদ প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

�মাঃ চ�দ িময়া, সাফা �রজা �ড এ� 
কন��মার িলঃ, ৪৬/১, িদল �মাহা�দ 
�রাড, ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
সয়ািবন �তল, সিরষার 
�তল, িচপস, িচিন, লবণ, 
�াক �, মিরেচর �ড়া 
ইত�ািদ প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম, সাফা �রজা �ড 
এ� কন��মার িলঃ, ৪৬/১, িদল �মাহা�দ 
�রাড, ঢাকা উ�ান, �মাহা�দ�র, ঢাকা। 

িবিভ� �াে�র নকল 
সয়ািবন �তল, সিরষার 
�তল, িচপস, িচিন, লবণ, 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১৫ ও ২৭ ধারা) মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 
কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫ ও ২৭ ধারা) 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
অনাদােয় ৩ 

মােসর 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

১০। ০৩/০৯/২০২০  জনাব পলাশ �মার ব�
িনব �াহী �ািজে�ট, র �া
ঢাকা। 
 
জনাব �মাঃ রােশদ আল
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

১১। ০৭/০৯/২০২০ ��া�র �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
 
জনাব �মাহা�দ মাজহা�ল
ইসলাম, িফ� অিফসার
(িসএম), িবএস�আই, 
 

১২। �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
 
জনাব �মাঃ �রজা�র রহমান
সরকার, িফ� অিফসার
(িসএম), িবএস�আই, 

১৩। ০৮/০৯/২০২০ চকবাজার, 
ঢাকা। 

জনাব �মাঃ সারওয়ার 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
১০, ঢাকা। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�াক �, মিরেচর �ড়া 
ইত�ািদ প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

ব�, িব� 
র �াব-২, 

আল মা�ন, 
), 

�ন �ার কসেম�কস িলঃ, নারায়ণগ� কসেম�কস ও ইেলি�ক 
প� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

মাজহা�ল 
অিফসার 

, ঢাকা। 

আলমগীর কনেফকশনাির (আিবদ �ড), 
১১৯, নািসরউি�ন �লন, ��া�র, ঢাকা। 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

রহমান 
অিফসার 

, ঢাকা। 

ঢাকা �বকাির, ১১৯, নািসরউি�ন �লন, 
��া�র, ঢাকা। 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

 আলম, 
�ািজে�ট, র �াব-

তাকওয়া এ�ার�াইজ, �মৗলভীবাজার 
টাওয়ার, চকবাজার, ঢাকা। 

অন�েমািদত 
আমদািন�ত ি�ন ি�ম, 
ি�ন পাউডার, টয়েলট 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

কারাদ� 

িবেশষ �মতা 
আইন, 

 ০৬ জনেক 
িবিভ� �ময়ােদ 

কারাদ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

, 
 

 ৯,০০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
 
জনাব �মাঃ শরীফ �হােসন
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

১৪। 

১৫। 

১৬। ১০/০৯/২০২০ নবাব�র, 
ঢাকা। 

জনাব �মাঃ সারওয়ার 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
১০, ঢাকা। 
 
জনাব এ এফ এম হািস�ল
হাসান, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ঢাকা। 

১৭। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�হােসন, 
), 

�সাপ, �ফসওয়াশ, �বিব 
�লাশন, �বিব অেয়ল, 
�হয়ার অেয়ল ইত�ািদ 
প� বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

িরয়াদ এ�ার�াইজ, �মৗলভীবাজার 
টাওয়ার, চকবাজার, ঢাকা 

অন�েমািদত 
আমদািন�ত ি�ন ি�ম, 
ি�ন পাউডার, টয়েলট 
�সাপ, �ফসওয়াশ, �বিব 
�লাশন, �বিব অেয়ল, 
�হয়ার অেয়ল ইত�ািদ 
প� বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

আয়শা এ�ার�াইজ, �বচারাম �দউরীর 
গিল, চকবাজার, ঢাকা।আয়শা এ�ার�াইজ, 
�বচারাম �দউরীর গিল, চকবাজার, ঢাকা। 

অন�েমািদত 
আমদািন�ত ি�ন ি�ম, 
ি�ন পাউডার, টয়েলট 
�সাপ, �ফসওয়াশ, �বিব 
�লাশন, �বিব অেয়ল, 
�হয়ার অেয়ল ইত�ািদ 
প� বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

 আলম, 
�ািজে�ট, র �াব-

হািস�ল 
 (িসএম), 

চ�দনী �কবলস, নবাব�র �রাড, ঢাকা। অৈবধভােব ইেলি�ক 
সর�াম উৎপাদন, 
সংর�ণ এবং 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

এিবিস �কবল হাউজ, িবিসিস �রাড, 
নবাব�র, ঢাকা। 

অৈবধভােব ইেলি�ক 
সর�াম উৎপাদন, 
সংর�ণ এবং 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

 
, 
 
 

 ৮,০০,০০০/- অথ �দ� 

 ৮,০০,০০০/- অথ �দ�ড 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ ও 
�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০১৩ 

৬,০০,০০০/- অথ �দ� এবং ২ 
�াক মালামাল 

জ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ ও 
�ভা�া অিধকার 

৬,০০,০০০/- অথ �দ� এবং ২ 
�াক মালামাল 

জ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

১৮। 

১৯।   �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
 
জনাব �মাঃ রােশদ আল
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

২০।   �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
জনাব �রেবকা �লতানা
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ঢাকা। 

২১। ১৩/০৯/২০২০ নরিসংদী জনাব শাখাওয়াত জািমল
�সকত, িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�জলা �শাসন, নরিসংদী
 
জনাব �মাঃ রােশদ আল
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

২২। 

২৩। ১৪/০৯/২০২০ িমর�র, ঢাকা �বগম রািশদা আ�ার, 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

রােবয়া �কবলস, িবিসিস �রাড, নবাব�র, 
ঢাকা। 

অৈবধভােব ইেলি�ক 
সর�াম উৎপাদন, 
সংর�ণ এবং 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

আল মা�ন, 
), 

িনউ শপ িবিড ডট কম, ১০৯, �সনপাড়া, 
পব �তা, িমর�র, ঢাকা। 

অন�েমািদত 
আমদািন�ত �া�, 
�েড়া �ধ, �হয়ার অেয়ল 
চকেলট ইত�ািদ প� 
বাজারজাত ও সংর�েণর 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

�লতানা, িফ� 
িবএস�আই, 

কন��মার �পার শপ, �শওড়াপাড়া, 
িমর�র, ঢাকা। 

অন�েমািদত 
আমদািন�ত �া�, 
�েড়া �ধ, �হয়ার অেয়ল 
চকেলট ইত�ািদ প� 
বাজারজাত ও সংর�েণর 
অপরােধ। 

জািমল 
�ািজে�ট, 

নরিসংদী। 

আল মা�ন, 
), 

আল আিমন �ড এ� কনেফকশনাির, 
ডাকবাংেলা �রাড, নরিসংদী সদর, 
নরিসংদী। 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

�গৗরা� ভা�ার, �মারালীপি�, নরিসংদী 
বাজার, নরিসংদী সদর, নরিসংদী। 

চানা�র পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

, িব� �সিলম �ইটস এ� �বকাির, ২৪৭/৩, অন�েমািদত ফােম �ে�ড 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

সংর�ণ আইন, 
২০১৩ 
িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ ও 
�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০১৩ 

৬,০০,০০০/- অথ �দ� এবং ৪ 
�াক মালামাল 

জ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০(১) ধারা 

১,০০,০০০/- অথ �দ�  
১ ল� টাকার 
মালামাল জ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০(১) ধারা 

১,০০,০০০/- অথ �দ�  
৫০ হাজার 

টাকার 
মালামাল জ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) এবং 
২৭ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) এবং 
২৭ ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই ৫০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
জনাব এ এফ এম হািস�ল
হাসান, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, ঢাকা। 

২৪। �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
জনাব �মাঃ শরীফ �হােসন
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 
 

২৫। ১৫/০৯/২০২০ সাভার, ঢাকা। জনাব �মাঃ আিন�র রহমান
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
৪, ঢাকা। 
 
জনাব িসকা�ার মাহ�দ
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ঢাকা। 

২৬। ২১/০৯/২০২০ �ডমরা, ঢাকা �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 
 
�েকৗঃ শিহ�ল ইসলাম
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ঢাকা। 

২৭। ২৪/০৯/২০২০ আ�িলয়া, ঢাকা �বগম রািশদা আ�ার, 
িনব �াহী �ািজে�ট, িবএস�আই
ঢাকা। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

িবএস�আই, 

হািস�ল 
 (িসএম), 

দি�ণ পীেররবাগ, আমতলা, িমর�র, 
ঢাকা। 

িম� পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

�হােসন, 
), 

িনউ ভা��ল িম�া� ভা�ার, দি�ণ 
পীেররবাগ, আমতলা, িমর�র, ঢাকা। 

অন�েমািদত ফােম �ে�ড 
িম� পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

রহমান, 
�ািজে�ট, র �াব-

মাহ�দ, িফ� 
িবএস�আই, 

সাইন �াগপাই �কিমক�াল ওয়াক�স, 
চাপাইন, িসআরিপ, সাভার, ঢাকা। 

অৈবধ মশার কেয়ল প� 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

ইসলাম, িফ� 
িবএস�আই, 

িদলসাদ �বকাির, �কানাপাড়া, �ডমরা, 
ঢাকা। 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

, িব� 
িবএস�আই, 

িজ-৫০ �ড এ� �বভােরজ িলঃ, আ�িলয়া, 
সাভার, ঢাকা। 

অৈবধভােব নকল 
কােব �ােনেটড �বভােরজ 
প� উৎপাদন, সংর�ণ 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন, ২০১৮ 
এর ৩১ ধারা 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩১ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) এবং 
২৭ ধারা 

১,৫০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) এবং 
২৭ ধারা 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫(১) এবং 

 �িত�ান 
িসলগালা, 
মািলেকর 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
 
জনাব �মাঃ সাই�র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

২৮। ২৫/০৯/২০২০ গাজী�র জনাব ফারজানা ইসলাম
িনব �াহী �ািজে�ট, �জলা
�শাসন, গাজী�র। 
 
জনাব �মাঃ শরীফ �হােসন
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ঢাকা। 

২৯। ১৪/০৯/২০২০ সদর, 

ফিরদ�র। 

জনাব িতিথ িম�, িব� িনব �াহী 

�ািজে�ট, �জলা �শাসেকর 

কায �ালয়, ফিরদ�র ও 

জনাব মিনর �হােসন

অিফসার (িসএম), িবএস�আই

ফিরদ�র। 

৩০। 

৩১। ১৭/০৯/২০২০ �বায়ালমারী, 

ফিরদ�র। 

 জনাব মািরয়া হক,িব� িনব �াহী 

�ািজে�ট, ফিরদ�র

জনাব মিনর �হােসন

অিফসার (িসএম), িবএস�আই

ফিরদ�র। ৩২। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

রহমান, 
), 

ও বাজারজাতকরেণর 
অপরােধ। 

ইসলাম, িব� 
�জলা 

�হােসন, 
), 

তাজমহল �ড ��াডা�স, জয়েদব�র, 
গাজী�র। 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

িব� িনব �াহী 

�জলা �শাসেকর 

ফিরদ�র ও  

মিনর �হােসন, িফ� 

িবএস�আই, 

 

�মন �ইটস, �টপােখালা, সদর, ফিরদ�র। িঘ 

লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� 

�বহার করার অপরােধ। 

িনউ এফ িস �বকারী, অি�কা�র, সদর, 

ফিরদ�র। 

িব�ট ও �কক 

লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� 

�বহার করার অপরােধ। 

িব� িনব �াহী 

ফিরদ�র ও  

মিনর �হােসন, িফ� 

িবএস�আই, 

 

�ঘাষ িম�া� ভা�ার, কািদরদী বাজার, 

�বায়ালমারী, ফিরদ�র। 

ফােম �ে�ড িম� 

লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� 

�বহার করার অপরােধ। 

িচ� দ� িম�া� ভা�ার, কািদরদী বাজার, 

�বায়ালমারী, ফিরদ�র। 

িঘ 

লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

২৭ ধারা িব�ে� 
িনয়িমত 

মামলা এবং 
২০ ল� টাকার 
মালামাল জ�। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩১ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

 �মাবাইল �কাট 
পিরচািলত 

হেয়েছ। উ� 
আইেন �কান 

মামলা/ 
জিরমানা 
হয়িন। 

 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

 

 

  �মাবাইল �কাট 
পিরচািলত 

হেয়েছ। উ� 
আইেন �কান 

মামলা/ 
জিরমানা 
হয়িন। 

  



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৩৩। 

৩৪। ২৩/০৯/২০২০ সদর , 

�গাপালগ� 

�শখ সালাউি�ন দী� িব� 

িনব �াহী �ািজে�ট, 

�শাসেকর কায �ালয়

�গাপালগ� ও 

ির�ান �ব�, িফ� অিফসার 

(িসএম), িবএস�আই

ফিরদ�র। 

 

 
 

৩৫। 

৩৬। 

৩৭। 

৩৮। 

৩৯। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�বহার করার অপরােধ। 

িসি�ক িম�া� ভা�ার, কািদরদী বাজার, 

�বায়ালমারী, ফিরদ�র। 

ফােম �ে�ড িম� 

লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব মানিচ� 

�বহার করার অপরােধ। 

�শখ সালাউি�ন দী� িব� 

, �জলা 

�শাসেকর কায �ালয়, 

�গাপালগ� ও  

িফ� অিফসার 

িবএস�আই, 

িজ-৫ �ড এ� �বভােরজ; 

�িলশ লাইন, সদর, �গাপালগ�। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

�রানা িপওর ি�ংিকং ওয়াটার  

�গটপাড়া, সদর, �গাপালগ�। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

�রাজ এ�ার�াইজ,  

�গটপাড়া, সদর, �গাপালগ�। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

ঝণা িপওর ি�ংিকং ওয়াটার,  

�মাহা�দ পাড়া, সদর, �গাপালগ�। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

আিমন িপওর ি�ংিকং ওয়াটার,  

�মাহা�দ পাড়া, সদর, �গাপালগ�।  

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

িপউরা ি�ংিকং ওয়াটার,  

�মাহা�দ পাড়া, সদর, �গাপালগ�। 

ি�ংিকং ওয়াটার প� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

 

 

  

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

এর ১৫/২৭ 

৩০,০০০/-  অথ �দ� 

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

এর ১৫/২৭ 

৩০,০০০/-  অথ �দ� 

 

�ভা�া অিধকার 

সংর�ন আইন 

২০,০০০/-  অথ �দ� 

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

এর ১৫/২৭ 

৪০,০০০/-  অথ �দ� 

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

এর ১৫/২৭ 

৩০,০০০/-  অথ �দ� 

 

িবএস�আই 

আইন, ২০১৮ 

এর ১৫/২৭ 

৩০,০০০/-  অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৪০। ০৯/৯/২০২০ বােগরহাট 
(ক�য়া) 

জনাব মােহরা নাজনীন
সহকারী কিমশনার 

ক�য়া, বােগরহাট
ও  

জনাব �মাঃ সাখাওয়াত
িফ� অিফসার (িসএম

িবএস�আই, �লনা
৪১। ২৮/০৯/২০২০ শািলখা, মা�রা জনাব �গালাম �মাঃ 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট
মা�রা, শািলখা

 
জনাব �মাঃ তাির�ল 

(�মন), িফ� অিফসার
িবএস�আই, �লনা

৪২। ০৯/০৯/২০২০ি�ঃ লাকসাম, 
�িম�া 

জনাব এেকএম সাই�ল
িব� িনব �াহী �ািজে�ট

�িম�া। 
জনাব �মাঃ শািহ�ল 

িফ� অিফসার (িসএম
িবএস�আই, �িম�া৪৩। 

৪৪। ১৬/০৯/২০২০ি�ঃ সদর, চ�দ�র জনাব আিজ��াহার
িনব �াহী �ািজে�ট, চ�দ�র
জনাব �মাঃ শািহ�ল 

িফ� অিফসার (িসএম
িবএস�আই, �িম�া

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

নাজনীন 
 (�িম) 

বােগরহাট। 

সাখাওয়াত �হােসন 
িসএম), 

�লনা। 

 �মসাস � খানজাহান আলী �ড, মসনী, 
ক�য়া, বােগরহাট। 

িব�ট পে� 
লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব 
িবএস�আই’র লেগা 

�বহার করার অপরােধ। 
 

 বােতন, 
�ািজে�ট 

শািলখা। 

তাির�ল ইসলাম 
অিফসার (িসএম) 

�লনা। 

আ��াহ এ�ার�াইজ, িদঘী, আড়পাড়া, 
শািলখা, মা�রা। 

িসনেথ�ক িডটারেজ� 
পাউডার পে� 
লাইেস�িবহীন 

অৈবধভােব 
িবএস�আই’র মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

সাই�ল আলম, 
�ািজে�ট, 

 ইসলাম, 
িসএম), 

�িম�া। 

মামিন �বকারী, পািতল পি�, রাজঘাট, 
লাকসাম, �িম�া 

পাউ�� পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 

অপরােধ। 
 

এম আর কন�মার 
রাজঘাট, লাকসাম,  �িম�া 

সফট ি�ংক পাউডার, 
আচার, সিরষার �তল 

পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 

অপরােধ। 
আিজ��াহার, িব� 

চ�দ�র। 
 ইসলাম, 

িসএম), 
�িম�া। 

ব� ��শাল চানা�র, �ন �েখালা, সদর, 
চ�দ�র 

চানা�র পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 

অপরােধ। 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০১৯ এর ৩৭ 

ধারা �মাতােবক। 

১০,০০০/- 
 
 
 
 

অথ �দ� 
(সািব �ক 

িবেবচনায়) 

 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

এর 
(১৫ ধারা) 
�মাতােবক। 

 

২৫,০০০/ অথ �দ� 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

এর 
(১৫ ধারা) 
�মাতােবক। 

২৫,০০০/- অথ �দ� 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

এর 
(১৫ ধারা) 
�মাতােবক। 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

এর 
(১৫ ধারা) 
�মাতােবক। 

২৫,০০০/- অথ �দ� 
 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৪৫। ২৩/০৯/২০২০ি�ঃ আঃ সদর 
�িম�া 

জনাব মাহ��ল হাসান
িব� িনব �াহী �ািজে�ট

�িম�া।  
জনাব িজয়াউল হক, 

পিরচালক (িসএম
িবএস�আই, �িম�া

৪৬। ১৬/০৯/২০২০ সদর, হিবগ� জনাব আিফয়া আমীন 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
ও 
জনাব �মাহা�দ পারেভজ
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, িসেলট। 

৪৭। ২৩/০৯/২০২০ জগ�াথ�র, 
�নামগ� 

জনাব �মাঃ ইয়ািছর আরাফাত
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�নামগ� 
ও 
জনাব আ�ল মিতন, িফ�
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
িসেলট 

৪৮। 

৪৯। ২৮/০৯/২০২০ হিবগ� সদর, 
হিবগ� 

জনাব শাম�ি�ন �মাঃ 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
ও 
জনাব �মাহা�দ পারেভজ
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, িসেলট 
  

৫০। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

হাসান রােসল, 
�ািজে�ট, 

, সহকারী 
িসএম), 
�িম�া। 

�রইনেবা িপউর ি�ংিকং ওয়াটার, 
আড়াইওরা, আদশ � সদর,   �িম�া 

ি�ংিকং ওয়াটার পে� 
অৈবধভােব মানিচ� 

�বহার করার অপরােধ। 

 পা�া, 
�ািজে�ট, হিবগ� 

পারেভজ িময়া, 
), 

 

�মন এ�ার �াইজ, ন�ন বাস��া�, 
হিবগহ� 

মশার কেয়ল 

আরাফাত, 
�ািজে�ট, 

িফ� 
িবএস�আই, 

ছায়ানীড় �বকারী, জগ�াথ�র, �নামগ� পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

ঢাকা �বকাির, জগ�াথ�র, �নামগ� পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

 �রজা, 
�ািজে�ট, হিবগ� 

পারেভজ িময়া 
), 

কাশ�ল �ইটস এ� কনেফকশনারী, 
িবিসক িশ/ন, হিবগ� 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

�রাকন �ড ��াডা�স, িবিসক িশ/ন, 
হিবগ� 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

 

 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 

এর 
(১৫ ধারা) 
�মাতােবক। 

 

৫০,০০০/- অথ �দ� 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/- অথ �দ� 
ও 

০২ (�ই) ল� 
টাকার 

মালামাল �ংস 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/ অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/ অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/ অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/ অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৫১। 

৫২। ০৯-০৯-২০২০ গাি�নারপাড়, 
ময়মনিসংহ 

জনাব �স��া �মহনাজ,
সহকারী কিমশনার ও িব�
িনব �াহী �ািজে�ট, ময়মনিসংহ
িডিস অিফস 
 
�মাঃ শিহ�ল ইসলাম 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ময়মনিসংহ

৫৩। ০৯-০৯-২০২০ ঈ�রগ�, 
ময়মনিসংহ 

জনাব সাঈদা পারভীন 
সহকারী কিমশনার (�িম
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
ঈ�রগ� উপেজলা �শাসন
ময়মনিসংহ। 
�েকৗঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ময়মনিসংহ

৫৪। ১০-০৯-২০২০ ন�ন বাজার, 
ময়মনিসংহ। 

জনাব �মাঃ মাঈ�ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার  ও 
িনব �াহী �ািজে�ট, ময়মনিসংহ
িডিস অিফস। 
 
�েকৗঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ময়মনিসংহ

৫৫। ২৯-০৯-২০২০ দিররাম�র জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�াইম �ডস এ� �কাং, িবিসক িশ/ন, 
হিবগ� 

পাউ��, িব�ট ও �কক 
পে� অৈবধভােব 
মানিচ� �বহার করার 
অপরােধ। 

, 
িব� 

ময়মনিসংহ 

), 
ময়মনিসংহ। 

�ি� এ� �াদাস �, গাি�নারপাড়, 
ময়মনিসংহ 

লা�ােসমাই ও চানা�র 
পে� লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করার অপরােধ। 

 
�িম) ও 

�ািজে�ট, 
�শাসন, 

ইসলাম 
), 

ময়মনিসংহ। 

�সাহাগ �বকাির, হাসপাতাল �রাড, 
ঈ�রগ�, ময়মনিসংহ। 

��ড ও িব�ট পে�র 
অসত� ত� �দােনর 
অপরােধ। 

ইসলাম 
 িব� 

ময়মনিসংহ 

ইসলাম 
), 

ময়মনিসংহ। 

মমস এ� �বিবস, ৩৮, রামবা� �রাড, ন�ন 
বাজার, ময়মনিসংহ। 

আমদািন�ত ি�ন 
পাউডার ও �া�  
আমদািন ছাড়প� িবহীন 
িব�য় ও ম�দ করার 
অপরােধ। 

ইসলাম তানিজনা �বকারী �নাংরা পিরেবেশ িব�ট 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(২৭ ধারা) 

২৫,০০০/ অথ �দ� 

 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৫(১)ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(৩০ ধারা) 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
(১৭ ধারা) 

২৫,০০০/-  
 

অথ �দ�   

িবএস�আই ২৫,০০০/-  অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

বাস��া�, 
ি�শাল, 
ময়মনিসংহ। 

সহকারী কিমশনার (�িম
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
উপেজলা �শাসন, ময়মনিসংহ
 
�েকৗঃ �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, ময়মনিসংহ

৫৬। ০৮/০৯/২০২০ সদর, 
নীলফামারী 

জনাব �বলােয়ত �হােসন
এিস �া�, সদর, নীলফামারী
 
জনাব �মাঃ �দেলায়ার 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রং�র। 

৫৭। 

৫৮। ১৪/০৯/২০২০ সদর, 
ঠা�রগ�ও 

জনাব �মাঃ ফজেল রা�ানী
�চৗ�রী,  
িডিস অিফস, ঠা�রগ�ও
 
�মাঃ ইবাদত মািনক,  
অিফসার (িসএম),িবএস�আই
রং�র। 
 
 
 

৫৯। ২১/০৯/২০২০ িমঠা��র, 
রং�র 

জনাব �র-ই-আলম িসি�কী
এিস �া�, িমঠা��র, 
 
�মাঃ ইবাদত মািনক,  
অিফসার (িসএম),িবএস�আই৬০। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�িম) ও 
�ািজে�ট, ি�শাল 

ময়মনিসংহ। 

ইসলাম 
), 

ময়মনিসংহ। 

�ছা মােক�েটর �পছেন, দিররাম�র 
বাস��া�, ি�শাল, ময়মনিসংহ। 

ও পাউ�� উৎপাদন কের 
অে�র �ােকেট 
িব�রয়/িবতরণ করার 
অপরােধ। 

�হােসন,  
নীলফামারী। 

 �হােসন, 
), 

 

�মসাস আল-মিদনা �ড ��াডা�স, 
গাছবাড়ী, সদর, নীলফামারী। 

িব�ট 
িসএম লাইেস�িবহীন 

�মসাস িনউ �ি� �ইটস এ� 
রকনেফকশনারী, সদর, নীলফামারী। 

ফােমে�ড িম� 
িম�া ত� �দান 

রা�ানী 

ঠা�রগ�ও 

,  িফ� 
িবএস�আই, 

�মসাস বন�ল �বকারী, হাজীপাড়া, সদর, 
ঠা�রগ�ও 

িব�ট 
িম�া ত� �দান 

িসি�কী 
, রং�র। 

,  িফ� 
িবএস�আই, 

�মসাস � িনউ ক�না �হােটল এ� �র�ের�, 
শ�বাড়ী, িমঠা��র, রং�র। 

ফােমে�ড িম� 
িম�া ত� �দান 

�মসাস � কাকলী �ইটস শ�বাড়ী, ফােমে�ড িম� 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন, ২০১৮ 
(৩১ ধারা) 

 
 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫ (২৭) 

ধারা 

 কারখানা 
সীলগালা করা 

হেয়েছ। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ (৩০) 

ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ (৩০) 

ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ (৩০) 

ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই ১০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
রং�র। 

৬১। ১৬.০৯.২০২০ �বাদা, প�গড় জনাব �মাঃ মাহ�দ আল
এিস �া�, �বাদা, প�গড়
 
�মাঃ �মসবাহ-উল-হাসান
িফ� অিফসার (িসএম)
িবএস�আই, রং�র। 

৬২। ২৩.০৯.২০২০ িবরাম�র, 
িদনাজ�র। 

জনাব পিরমল �মার, ইউ
ও,  িবরাম�র, িদনাজ�র
 
�মাঃ �মসবাহ-উল-হাসান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রং�র। 

৬৩। ০২/০৯/২০২০ পাবনা জনাব �মাঃ ইকেতখা�ল
ইসলাম, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, পাবনা। 
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৪।  ০৭/০৯/২০২০ পাবনা জনাব �খা�কার মাহ��ল
হাসান, িব� িনব �াহী �ািজে�ট
পাবনা। 
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৫। ২১/০৯/২০২০ চ�পাইনবাবগ� জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
চ�পাইনবাবগ� 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

িমঠা��র, রং�র। িম�া ত� �দান 

আল হাসান,  
প�গড়। 

হাসান, 
), 

জাগরনী �ড ��াডা�স, িবরাম�র, 
িদনাজ�র। 

িব�ট 
িসএম লাইেস�িবহীন 

ইউ এন 
িদনাজ�র। 

হাসান, 
), 

�মসাস � জয়নব �বকারী,  
�বাদা, প�গড়। 

কাবেনেটড �বভােরজ 
িসএম লাইেস�িবহীন 

 

ইকেতখা�ল 

ইসলাম, 
), 
। 

�মসাস � �দশ �ড এ� ��শনারী, চাটেমাহর 
পাবনা। 

নািরেকল �তল, মশার 
কেয়ল 

মাহ��ল 
�ািজে�ট, 

ইসলাম, 
), 
। 

 �মসাস � এম এস �ড এ� �বভােরজ, 
সদর,পাবনা 

�ট িসরাপ 

রহমান, 
�ািজে�ট, 

িবসিম�াহ �িড় িমল,�সাদ�র,রহণ�র, 
�গাম�া�র,চ�পাইনবাবগ�। 

�িড় 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন, ২০১৮ 
এর ৩০ (৩০) 

ধারা 
-- -- �কান মামলা হয় 

নাই। 

িবএস�আই 
আইন, ২০১৮ 
এর ১৫ (২৭) 

ধারা 

 কারখানা 
সীলগালা করা 

হেয়েছ। 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
১৫/২৭ ধারা 

১,০০০০০/- অথ �দ� 

------------- ------------  

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩১ ধারা 

৩০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৬। ১৩/০৯/২০২০ সদর, রাজশাহী জনাব �মাঃ কাউছার হািমদ
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
রাজশাহী। 
�েকৗঃ রিক�ল হাসান 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৭। ১৪/০৯/২০২০ িনয়ামত�র, 
নওগ� 

জনাব িন�ফার সরকার
িনব �াহী �ািজে�ট, নওগ�
�েকৗঃ রিক�ল হাসান 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৮। ২১/০৯/২০২০ সদর, নওগ� জনাব �মাঃ আিম�ল আরাফাত
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�েকৗঃ রিক�ল হাসান 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৬৯। ০৬/০৯/২০২০ উ�াপাড়া জনাব ফয়সাল আহেমদ
িনব �াহী �ািজে�ট, িসরাজগ�
�গািব� �মার �ঘাষ, িফ�
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
রাজশাহী। 

৭০। 

৭১। 

৭২। ১৩/০৯/২০২০ উ�াপাড়া জনাব �মাঃ মঈন উি�ন

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

ইসলাম, 
), 
। 

হািমদ, 
�ািজে�ট, 

 িরপন, 
), 
। 

িহমালয় �ড 
��াডা��,মিহষবাথান,সদর,রাজশাহী 

হ�দ �ড়�,মিরচ 
�ড়�,ধিনয়ার �ঁড়া 

সরকার, িব� 
নওগ� 

 িরপন, 
), 
। 

উ�ল ��ার,কামারপাড়া 
বাজার,িনয়ামত�র,নওগ� 

��াক �,িসনেথ�ক 
িডটারেজ� পাউডার 

আরাফাত, 
�ািজে�ট, নওগ� 

 িরপন, 
), 
। 

আহাদ �ড�,পার-নওগ�,সদর,নওগ� ��ড,িব�ট,�কক 

আহেমদ, িব� 
িসরাজগ� 

িফ� 
িবএস�আই, 

�েদশ ি�িময়াম �ড 
��াডা�স,উ�াপাড়া,িসরাজগ� 

িব�ট,�কক 

সাবান �বকারী,উ�াপাড়া,িসরাজগ� িব�ট 

রাি� ��ড এ� িব�ট 
ফ�া�রী,উ�াপাড়া,িসরাজগ� 

��ড,�কক ও চানা�র 

উি�ন, িব� কােয়ম অেয়ল িমল�, উ�াপাড়া,িসরাজগ� সিরষার �তল 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩০ ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 

১৫/২৭ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩০ ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
১৫ (১) ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩০ ধারা 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩১ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই ২৫,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
িনব �াহী �ািজে�ট, িসরাজগ�
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৭৩। শাহজাদ�র জনাব �মাঃ মঈন উি�ন
িনব �াহী �ািজে�ট, িসরাজগ�
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৭৪। শাহজাদ�র জনাব িজ�া�ল আরা, িব�
িনব �াহী �ািজে�ট, িসরাজগ�
জনাব �গািব� �মার �ঘাষ
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, রাজশাহী।

৭৫। ১১/০৯/২০২০ �কচড়, ব�ড়া 
সদর 

জনাব এ�এম কাম�ল 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
 

৭৬। ২০/০৯/২০২০ মা�ডালী 
ম�পাড়া,  
ব�ড়া সদর 

জনাব মা�ফ আফজাল
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�েকৗঃ �নােয়দ আহেমদ
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
ব�ড়া। 

৭৭। 

৭৮। ০৭/০৯/২০২০ ঝালকা� জনাব উে� �ল�ম �িব
িনব �াহী �ািজে�ট, ঝালকা�

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

িসরাজগ� 
�ঘাষ, 
), 
। 

উি�ন, িব� 
িসরাজগ� 

�ঘাষ, 
), 
। 

অ�ত �� কারখানা,শাহাজাদ�র,িসরাজগ� িঘ 

, িব� 
িসরাজগ� 

�ঘাষ, 
), 
। 

�াবণ ��ডাস �,শাহাজাদ�র,িসরাজগ� িঘ 

কাম�ল ইসলাম, 
�ািজে�ট, ব�ড়া 

মাই এফএফ ��াবাল িবিড 
�কচড়, সদর, ব�ড়া। 

সয়ািবন �তল  
(�া�- তরী) 

আফজাল রাজন, 
�ািজে�ট, ব�ড়া 

আহেমদ, িফ� 
িবএস�আই, 

ি�-�ার ��ডাস � 
মা�ডালী ম�পাড়া, সদর, ব�ড়া। 

ইউ-িপিভিস পাইপ 

�সজান �াি�ক 
মা�ডালী ম�পাড়া, সদর, ব�ড়া। 

ঐ 

�িব, িব� 
ঝালকা�  

�জ �ক �ড ��াডা�স, 
কাঠপি�,সদর,ঝালকা�  

�িড় 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন-২০১৮ এর 
৩১ ধারা 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩১ ধারা 

৩০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 
৩১ ধারা 

৪০,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন-
২০০৯ এর ৪৩ও 

৪৪ ধারা 
(লাইেস� না 

থাকায়) 

১,০০,০০০/- 
 

অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন-২০১৮ এর 

১৮ ধারা 

১,০০,০০০/- 
 

অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন-
২০০৯ এর ৪৩ও 

৪৪ ধারা 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৭৯। ও 
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল। 

৮০। ০৮/০৯/২০২০ বিরশাল জনাব �মাঃ আলী �জা, 
িনব �াহী �ািজে�ট, বিরশাল
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল। 

৮১। ১০/০৯/২০২০ বিরশাল জনাব �মাঃ আলী �জা, 
িনব �াহী �ািজে�ট, বিরশাল
�মাঃ মাহ��র রহমান
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
বিরশাল। 

৮২। 

৮৩। ১৫/০৯/২০২০ িপেরাজ�র জনাব �মাঃ শাহীন িময়া
িনব �াহী �ািজে�ট, িপেরাজ�র
ও 
জনাব খােলদ �হােসন, 
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
বিরশাল 

৮৪। 
৮৫। 

৮৬। ১৬/০৯/২০২০ প�য়াখালী জনাব লিতফা জা�াতী, 
িনব �াহী �ািজে�ট, প�য়াখালী
ও 
জনাব �মাঃ মহসীন র�ানী
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল 

৮৭। ১৬/০৯/২০২০ �ভালা জনাব আহে�দ সােলহ
িনব �াহী �ািজে�ট, �ভালা
জনাব িনিখল রায়, িফ�৮৮। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

রহমান, 
), 
 

শরীফ �বকাির ও কনেফকশনাির, 
�খয়াঘাট, সদর, ঝালকা�। 

চানা�র 

�জা, িব� 
বিরশাল ও 

রহমান, 
), 
 

এমইিপ ফ�ান িলঃ (MEP), গগণ গিল, 
হাটেখালা, সদর, বিরশাল 

িসিলং ফ�ান 

�জা, িব� 
বিরশাল 

রহমান, িফ� 
িবএস�আই, 

দিধ ঘর এ� �ইট�, ন�নবাজার, বিরশাল দই ও িঘ 

ঢাকা ��শ ��ড এ� িব�ট ফ�া�রী, 
িবিসক, বিরশাল 

িব�ট 

িময়া, িব� 
িপেরাজ�র 

, িফ� 
িবএস�আই, 

হাজী �পার ��ার, সদর �রাড, িপেরাজ�র  �প� 
গেণশ ��ার, �িরপি�, িপেরাজ�র  িসরকা 
জনি�য় �বকারী, বড়�ল, িপেরাজ�র িব�ট 

, িব� 
প�য়াখালী 

র�ানী, 
), 

 

�বণ �া �রে�ারা, লিতফ �ল �রাড, সদর, 
প�য়াখালী  

দই 

সােলহ, িব� 
�ভালা ও 
িফ� 

আদশ � দিধ ঘর, গাজী�র �রাড, সদর, 
�ভালা 

দই 
 

সা�ার দিধ ঘর , গাজী�র �রাড, সদর, দই 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 

আইন/১৫ 

 

৩০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/১৫ 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার  ৩,০০০/- অথ �দ� 
�ভা�া অিধকার  ১,০০০/- অথ �দ� 
�ভা�া অিধকার ১,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

৪০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 

আইন/৩০ 

১০,০০০/- 
 

অথ �দ� 

িবএস�আই ৫,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর
অিফসার (িসএম), িবএস�আই
বিরশাল 

৮৯। ২৩/০৯/২০২০ ঝালকা� জনাব উে� �ল�ম �িব
িনব �াহী �ািজে�ট, ঝালকা�
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল 

৯০। ২৯/০৯/২০২০ বর�না জনাব �মেহদী হাসান, িব�
িনব �াহী �ািজে�ট, বর�না
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল 

৯১। ৩০/০৯/২০২০ বিরশাল  জনাব শরীফ �মাঃ �হলাল
িনব �াহী �ািজে�ট, বিরশাল
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, বিরশাল 

৯২। ০৯/০৯/২০২০ 
ি�ঃ 

ল�ী�র  
সদর 

জনাব মিনজা খা�ন 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
জনাব �হা�দ শহী�ল 
িফ� অিফসার (িসএম), 
িবএস�আই, চ��াম। 
 

৯৩। 

৯৪। 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

িবএস�আই, �ভালা 

�িব, িব� 
ঝালকা� 

রহমান, 
), 

 

আজাদ �বকারী, সদর, ঝালকা� িব�ট 

িব� 
বর�না  ও 

রহমান, 
), 

 

জনতা �বকারী, কেলজ �রাড, সদর, বর�না িব�ট 

�হলাল, িব� 
বিরশাল ও 

রহমান, 
), 

 

আলাউি�ন �ইট�, ন�নবাজার, বিরশাল ��েকক 

�ািজে�ট 
 ইসলাম 
), 
 

শাওন �ড ��াডা�স এ� �বকারী 
মা�ারী, দি�ণ বাজার, সদর, ল�ী�র। 

িব�ট, পাউ�� পে� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করা অপরােধ। 

�সাহাগী �বকারী 
মা�ারী, দি�ণ বাজার, সদর, ল�ী�র। 

পাউ�� পে�র �মাড়েক 
উৎপাদন তািরখ, 
�ময়ােদা�ীেণ �র তািরখ, 
ওজন ও �� �দশ ©ন না 
করা। 

আ�াহর দান �বকারী 
মা�ারী, দি�ণ বাজার, সদর, ল�ী�র। 
 

িব�ট, �কক, 
 িচপস পে�র �মাড়েক 
উৎপাদন তািরখ, 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন/৩০ 

- - অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই 
আইন/৩০ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

 ৩০,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৩৭ 
ধারা 

৫,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৩৭ 

১০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

৯৫। ১০/০৯/২০২০ ল�ী�র  
রামগ�� 

জনাব �াি� চাকমা 
িব� িনব �াহী�ািজে�ট
জনাব �হা�দ শহী�ল 
িফ� অিফসার (িসএম) 
িবএস�আই, চ��াম। 
 ৯৬। 

৯৭। 

৯৮। ১৩/০৯/২০২০ি�ঃ �ফনী 
সদর 

জনাব উে� তাহিমনা িম�
িব�িনব �াহী�ািজে�ট 
জনাব �মাঃ আিশ��ামান
িফ� অিফসার (িসএম) 
িবএস�আই, চ��াম। 

৯৯। ২০/০৯/২০২০ি�ঃ সদরঘাট 
চ��াম 

জনাব �িশিফ�ন �র 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট
জনাব �মাঃ তােরক রহমান
িফ� অিফসার (িসএম) 
িবএস�আই, চ��াম। 

১০০। ২৯/০৯/২০২০ি�ঃ হািলশহর, জনাব পলাশ পাল ব� 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

�ময়ােদা�ীেণ �র তািরখ, 
ওজন ও �� �দশ ©ন না 
করা। 

িনব �াহী�ািজে�ট 
 ইসলাম 
) 
 

�ট� ি�ংিকং ওয়াটার 
রতন�র, রামগ��, ল�ী�র 

ি�ংিকং ওয়াটার পে�র 
�মাড়েক উৎপাদন 
তািরখ, �ময়ােদা�ীেণ �র 
তািরখ, ওজন ও �� 
�দশ©ন না করা। 

আয়শা �ইটিমট 
�মইন �রাড, রামগ��, ল�ী�র 

�ইেট� ইেয়াগাট, �কক 
কারখানার পিরেবশ 
অপির�� রাখা 

কাজী �হােটল এ� �র�ের� 
�মইন �রাড, রামগ��, ল�ী�র 
 

�ইেট� ইেয়াগাট, 
কারখানার পিরেবশ 
অপির�� রাখা 

িম� 
 

আিশ��ামান 
) 
 

িনউ আর রহমান �বকারী �লতান �র, 
সদর, �ফনী। 

িব�ট পে� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করা অপরােধ। 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট 
রহমান 

) 
 

মালাই �ড ��াডা�স 
দাশ িবি�ং, ১৬৮/৪৮৩, সদরঘাট, চ��াম 

পে�র �মাড়েক উৎপাদন 
তািরখ, �ময়ােদা�ীেণ �র 
তািরখ, ওজন ও �� 
�দশ©ন না করা। 

 িনউ মেডল �ড িব�ট পে� 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

ধারা 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৪১ 
ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৪১ 
ধারা 

৭,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৪১ 
ধারা 

৭,০০০/- অথ �দ� 

বাংলােদশ 
��া�াড �স এ� 
�টি�ং 
ই���উশন 
আইন, 
২০১৮ 
১৫/২৭ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

�ভা�া অিধকার 
সংর�ণ আইন, 
২০০৯ এর ৪১ 
ধারা 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

িবএস�আই ২৩,০০,০০০/- অথ �দ� 



বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং 

�ম. তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�িসিকউ�ং অিফসােরর

চ��াম িব� িনব �াহী �ািজে�ট
�মাঃ আিশ��ামান 
িফ� অিফসার (িসএম) 
িবএস�আই, চ��াম। 

১০১। পাহাড়তলী, 
চ��াম 

 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
 

মান ভবন 
 ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

�ািজে�ট ও 
অিফসােরর নাম 

�িত�ােনর নাম ও �কানা পে�র নাম ও 
অপরােধর ধরণ 

িব� িনব �াহী �ািজে�ট 

) 
 

হািলশহর, চ��াম। লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করা অপরােধ। 

তাসিনম এ�ার �াইজ 
 সড়াই পাড়া, পাহাড়তলী, চ��াম। 

িভেনগার পে� 
লাইেস�িবহীন 
অৈবধভােব মানিচ� 
�বহার করা অপরােধ। 

আইন/ধারা দ�/শাি� ম�� 

আইন, 
২০১৮ 
১৫/২৭ ধারা ও 
িনরাপদ খা� 
আইন, ২০১৩ 
িবএস�আই 
আইন, 
২০১৮ 
১৫/২৭ ধারা 

৮,৭৫,০০০/- অথ �দ� 




