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evsjv‡`k ÷¨vÛvW©m GÛ †Uw÷s BÝwUwUDkb 
 

wkí gš¿Yvjq 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gvb feb, 116/K, †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv-1208| 
 

 

�মে�ালিজ উইং, িবএস�আই 
 

মােসর নাম : �সে��র-২০২০ �মাবাইল �কােট �র সং�া : ৫১�, মামলা : ৮৮�,  জিরমানা : ১৫,৩৩,০০০/- টাকা 
 ��ায়াড/িবেশষ অিভযােনর সং�া : ৩২�, মামলা : ১২� 
              

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

১. �ধান কায �ালয় : 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং অিফসােরর 
নাম 

�িত�ােনর নাম ও 
�কানা 

পে�র নাম ও অপরােধর 
ধরণ 

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ২৩.০৯.২০২০ �রাগ, ঢাকা জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 

(১) জনাব স�য় �মার সরকার 
সহকারী পিরচালক (�মে�ালিজ), িবএস�আই, ঢাকা 
(২) জনাব �জন কম �কার, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই, ঢাকা 

ই� ওেয়� িফিলং 
��শন-১, ধউর, 
�বড়ীবাধ, �রাগ, ঢাকা। 

১� অকেটন িডসেপি�ং 
ইউিনেটর মা�েম �িত 
১০ িলটাের ৪০ িম.িল. 

কম �দান 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, 

২০১৮ এর ২৯/৪৬ 
ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

�রাগ, ঢাকা জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা। 

(১) জনাব স�য় �মার সরকার 
সহকারী পিরচালক (�মে�ালিজ), িবএস�আই, ঢাকা। 
(২) জনাব �জন কম �কার, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই, ঢাকা 

�সবা �ীন িফিলং 
��শন, �ট-১৫১৬, 
�মে�ােরল এর 
িবপরীেত, �রাগ, ঢাকা 

৬� িডেজল, �পে�াল ও  
অকেটন িডসেপি�ং 

ইউিনেটর মা�েম  �িত 
১০ িলটাের ৮০ িম.িল. - 
১২০ িম.িল. িলটার কম 

�দান 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, 

২০১৮ এর ২৯/৪৬ 
ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=১� মামলা=২� জিরমানা= ৭০.০০০/-  
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২. িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরট, ঢাকা : 

 �িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ০২.০৯.২০২০ ম�বা�া ও 
�লশান, ঢাকা 

জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
(১) জনাব �মাহা�দ িলয়াকত �হােসন, সহকারী 

পিরচালক (�মে�ালিজ)  
(২) জনাব �মাঃ নাজ�স সায়াদত , পিরদশ �ক 

(�মে�ালিজ) 

�মসাস � ম�া িসএনিজ িফিলং 
এ� কনভাশ �ন �স�ার, 
ম�বা�া, ঢাকা 

আ�ার�াউ� ��ােরজ 
�াংেকর �বধ 

ক�ািলে�শন চাট � নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ৩২(৩) ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � �বলম� �ফি�� এ� 
�টইলাস � িল:, �লাশান, ঢাকা 

কাপড় পিরমােপ নন 
��া�াড � পিরমাপেকর 

�বহার 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৮/৪৫ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

২। ০৬.০৯.২০২০ কলাবাগান, ঢাকা জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
জনাব �মাঃ নাজ�স সায়াদত, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ) 

�মসাস � িম: �বকারস, 
কলাবাগান, ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � মীনা �ইটস, 
কলাবাগান, ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � িমঠাই, কলাবাগান, 
ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

৩। ১৬.০৯.২০২০ পা�পথ ও 
কলাবাগান, ঢাকা 

জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
জনাব �মাঃ নাজ�স সায়াদত, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ) 

�মসাস � �পারস 
পা�পথ, ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � ওেয়ল �ড 
কলাবাগান, ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

৪। ২০.০৯.২০২০ রাম�রা, ঢাকা জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
(১) জনাব �মাঃ ইনজামা�ল হক, পিরদশ �ক 

(�মে�ালিজ) 
(২) জনাব �মাঃ নাজ�স সায়াদত, পিরদশ �ক 

(�মে�ালিজ) 

�মসাস � রাজেভাগ �ইটস এ� 
�বকারী, রাম�রা, ঢাকা 

প� �মাড়কজাতকরন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

৩০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � �টি� ি�ট, রাম�রা, 
ঢাকা। 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

৩০,০০০/- অথ �দ� 
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 �িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

৫। ২৭.০৯.২০২০ মিতিঝল, ঢাকা জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
(১) জনাব �মাঃ িব�াল �হােসন, পিরদশ �ক 

(�মে�ালিজ) 
(২) জনাব �মাঃ ইনজামা�ল হক, পিরদশ �ক 

(�মে�ালিজ) 

�মসাস � �িণ �মা িফিলং ��শন, 
�কা�িল, ঢাকা 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � �মঘনা মেডল সািভ �স, 
মিতিঝল, ঢাকা। 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

২০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � টপ �ান �ফি�� 
মিতিঝল, ঢাকা। 

কাপড় পিরমােপ নন 
��া�াড � পিরমাপেকর 

�বহার 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৮/৪৫ ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

৬। ২৮.০৯.২০২০ গাজী�র সদর জনাব ফারজানা ইসলাম, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, গাজী�র 
ও 
জনাব �মাঃ ইনজামা�ল হক, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ) 

�মসাস � জীম িফিলং ��শন, 
সদর, গাজী�র 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

৪০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � তাজমহল �ড 
��াডা�, সদর, গাজী�র। 

প� �মাড়কজাতকরণ 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪/৪১ ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

৭। ২৯.০৯.২০২০ রমনা ও এিলফ�া� 
�রাড, ঢাকা 

জনাব �হা�দ আিম�ল এহসান, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িবএস�আই, ঢাকা 
ও 
(১) জনাব �মাহা�দ িলয়াকত �হােসন  
    সহকারী পিরচালক (�মে�ালিজ) 
(২) জনাব �মাঃ নাজ�স সায়াদত 
    পিরদশ �ক (�মে�ালিজ) 

�মসাস � রহমান এ� �কাং 
িফিলং ��শন, এিলফ�া� 
�রাড, ঢাকা 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � রমনা �পে�াল পা�, 
রমনা, ঢাকা 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৭� মামলা=১৬� জিরমানা= ৪,৬৫,০০০/-  

 

৩. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, চ��াম : 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 

অিফসােরর নাম 
�িত�ােনর নাম ও �কানা 

পে�র নাম ও অপরােধর 
ধরণ 

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ০৬.০৯.২০২০ আদশ � সদর, �িম�া জনাব মাজহা�ল ইসলাম, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 

�মসাস � ��ল �দা িফিলং 
��শন, চকবাজার, আদশ � 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

১০,০০০/- অথ �দ� 
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�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 

অিফসােরর নাম 
�িত�ােনর নাম ও �কানা 

পে�র নাম ও অপরােধর 
ধরণ 

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

জনাব �মাঃ আিন�র রহমান, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই �জলা অিফস, �িম�া 

সদর, �িম�া  এর ২৯/৪৬ ধারা 

২। ০৯.০৯.২০২০ লাকসাম, �িম�া জনাব এেকএম সাই�ল আলম, িনব �াহী 
�ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ আিন�র রহমান, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই �জলা অিফস, �িম�া 

�মসাস � িনউ বন�ল, রাজঘাট, 
লাকসাম, �িম�া 

প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ �িতত প� 

িব�য় 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

৫,০০০/- অথ �দ� 

৩। ১৩.০৯.২০২০ হাসপাতাল সড়ক, 
সদর, �ফনী 

জনাব উে� তাহিমনা িম�, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �েকৗঃ �মাঃ িজ�র রহমান, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, 
চ��াম 

�মসাস � আ�ল খােলক এ� 
স� িফিলং ��শন, হাসপাতাল 
সড়ক, সদর, �ফনী 

িডসেপি�ং ইউিনট  ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ৩২(১)/৪৮ ধারা 

৫,০০০/- অথ �দ� 

৪। ১৬.০৯.২০২০ আদশ � সদর, �িম�া জনাব আিজ��াহার,  িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ শািহ�ল ইসলাম, িফ� অিফসার 
(িসএম), িবএস�আই �জলা অিফস, �িম�া 

�মসাস � ইসলাম �ড 
��াডা�স, বাস��া� সদর, 
চ�দ�র 

প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ �িতত প� 

িব�য় 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

১৫,০০০/-  অথ �দ� 

৫। ১৭.০৯.২০২০ �নেসফ বাজার, 
প�য়া, চ��াম 

জনাব �হা�দ ইনা�ল হাসান, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ ��ল �ধা, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, চ��াম 

�মসাস � �সিলম �পাি�, 
�নেসফ বাজার, প�য়া, 
চ��াম 

ওজনযে� কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

৫,০০০/- অথ �দ� 

৬। ২১.০৯.২০২০ সদর, �নায়াখালী জনাব আসা��ামান রিন, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ ��ল �ধা, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, চ��াম 

পায়রা িফিলং ��শন, 
কািশরাম�র, সদর, 
�নায়াখালী 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

৭। ২১.০৯.২০২০ �সানা�র, �নায়াখালী জনাব আসা��ামান রিন, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ ��ল �ধা, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, চ��াম 

সা�াদ এ� �কাং (িফিলং 
��শন), দে�র হাট, �সানা�র, 
�নায়াখালী 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 

৮।  ২৩.০৯.২০২০ চকিরয়া, ক�বাজার,  জনাব তানভীর �হােসন, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাহা�দ সাই�র রহমান, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, 
চ��াম 

এন আর িস িফিলং ��শন, 
ফ�িসয়াখালী, চকিরয়া, 
ক�বাজার 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯/৪৬ ধারা 

২৫,০০০/- অথ �দ� 
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�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 

অিফসােরর নাম 
�িত�ােনর নাম ও �কানা 

পে�র নাম ও অপরােধর 
ধরণ 

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

৯। ২৩.০৯.২০২০ আদশ � সদর, �িম�া জনাব মাহ��ল হাসান রােসল, িনব �াহী 
�ােজে�ট 
ও 
জনাব িজয়াউল হক, সহকাির পিরচালক (িসএম), 
িবএস�আই �জলা অিফস, �িম�া 

�মসাস � িততাস �বকারী  প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ �িতত প� 

িব�য় 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

১০,০০০/- অথ �দ� 

১০। ২৯.০৯.২০২০ পাহাড়তলী, চ��াম। 
 

জনাব পলাশ পাল ব�, িনব �াহী �ােজে�ট 
ও 
জনাব �মাঃ ��ল �ধা, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, চ��াম 

তাসনীম এ�ার�াইজ, 
সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, 
চ��াম 

প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ �িতত প� 

িব�য় 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=১০� মামলা=১০� জিরমানা= ১,৭৫,০০০/-  

 
 
৪. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, �লনা : 

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

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

আইন/ ধারা দ�/ শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
০১। ০৮.০৯.২০২০ �পসা, �লনা জনাব নাসিরন আ�ার, িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 

�পসা,�লনা 
ও 
�মা: আল হাসনাত, পিরদশ �ক (�ম�লিজ), 
িবএস�আই, �লনা 

 �মসাস � �হলাল ��ার-২ 
�নহাটী বাজার, �পসা, �লনা 

প�(িঘ) �মাড়কজাত 
িনব�ন সনদ নাই 

 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ২৪(১)/৪১ ধারা  

৫,০০০/- 
 
 
 
 

অথ �দ� 
 

০২। ১৫.০৯.২০২০ সদর, �মেহর�র জনাব রািক�ল ইসলাম 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট 
সদর, �মেহর�র 

�মসাস � �মেহর�র 
িফিলং ��শন, সদর, 
�মেহর�র। 
 
 

১) ক�ািলে�শন সনদ 
িবহীন আ�ার�াউ� 
�বহার 
এবং 
২) ক�ািলে�শন সনদ 
িবহীন �াংকলরী �বহার।  

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ৩২(৩)/৫২ ধারা  

৫০০০/- 
 
 

৫০০০/- 

অথ �দ� 
 

�মা: মঈন উি�ন 
পিরদশ �ক(�ম�লিজ) 
িবএস�আই, �লনা। 

�মসাস � �র িফিলং ��শন, 
সদর, �মেহর�র। 
 

১) িডেজল ইউিনেট কম 
�দান 
২) �পে�াল ইউিনেট কম 
�দান 
৩) অকেটন ইউিনেট কম 
�দান 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  

এর ২৯/৪৬ ধারা  

 ২০০০/- 
 

 ১৫০০/- 
 

১৫০০/- 

অথ �দ� 
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�. নং তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন/ ধারা দ�/ শাি� ম�� 

০৩। ১৬.০৯.২০২০ সদর, �য়াডা�া 
 

(১) জনাব িফেরাজ আহেমদ 
(২) জনাব �রাইয়া মমতাজ, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, সদর, �য়াডা�া 
ও 
�মা: মঈন উি�ন, পিরদশ �ক(�ম�লিজ), 
িবএস�আই, �লনা। 
 
 
 
 
 
 

�মসাস � অিভ �ড, 
মােঝরপাড়া, সদর, �য়াডা�া 

১) প�(িব�ট) 
�মাড়কজাত িনব�ন সনদ 
িবহীন িব�য় অপরােধ। 

২) �ভিরিফেকশন সনদ 
িবহীন িডিজটাল ��ল, 
৪০�কিজ �বহােরর 
অপরােধ 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  

এর ২৪(১)/৪১ ও 
৩২(১)৪৮ ধারা 

�মাতােবক 

৩,০০০/- 
 
 
 

২,০০০/- 

অথ �দ� 
 

�মসাস � �য়াডা�া �ড, �পৗর 
কেলজ পাড়া, সদর, �য়াডা�া 

১) প�(িব�ট) 
�মাড়কজাত িনব�ন সনদ 
িবহীন িব�য় অপরােধ। 

২) �ভিরিফেকশন সনদ 
িবহীন িডিজটাল ��ল, 
৪০�কিজ �বহােরর 
অপরােধ 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  

এর ২৪(১)/৪১ ও 
৩২(১)৪৮ ধারা  

১,০০০/- 
 
 

 ১,০০০/- 

অথ �দ� 
 

০৪। ১৭.০৯.২০২০ আলমডা�া, 
�য়াডা�া 

(১) জনাব িফেরাজ আহেমদ 
(২) জনাব �রাইয়া মমতাজ 
িব� িনব �াহী �ািজে�ট, সদর, �য়াডা�া 
ও 
�মা: মঈন উি�ন, পিরদশ �ক (�ম�লিজ), 
িবএস�আই, �লনা 

�মসাস � উ�রা িফিলং ��শন, 
আলমডা�গা, �য়াডা�া 

১) ক�ািলে�শন সনদ 
িবহীন ০১� �াংকলরী 

�বহার করার অপরােধ। 
২) ক�ািলে�শন সনদ 

িবহীন ০১� �াংকলরী 
�বহার করার অপরােধ। 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ৩২(৩)/৫২ ধারা 

�মাতােবক 

২,৫০০/-     
 
 

২,৫০০/- 

অথ �দ� 
 

�মসাস � এনা�ল হক িফিলং 
��শন, আলমডা�গা, 
�য়াডা�া 

ক�ািলে�শন সনদ 
�াংকলরী �বহার করার 

অপরােধ 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ৩২(৩)/৫২ ধারা 

�মাতােবক 

৩,০০০/- অথ �দ� 
 

০৫। ২৪.০৯.২০২০ সদর, �ি�য়া জনাব ির� তামা�া, িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 
সদর, �ি�য়া 
ও 
�মা: আলমাস িময়, পিরদশ �ক (�ম�লিজ), 
িবএস�আই, �লনা 

�মসাস � আনা�ল ��ার, বড় 
বাজার, সদর, �ি�য়া। 

প�(�িড়) �মাড়কজাত 
িনব�ন সনদ নাই 

 
 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ২৪(১)/৪১  ধারা 

�মাতােবক। 

১৫০০/- অথ �দ� 
 

�মসাস � জা�া�ল 
কনেফকশনাির, ল কেলজ, 
সদর, �ি�য়া 

প�(পাউ��) �মাড়কজাত 
িনব�ন সনদ িবহীন িব�য় 
অপরােধ। 

 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  
এর ২৪(১)/৪১  ধারা 

�মাতােবক। 

৩,০০০/- অথ �দ� 
 

০৬। ২৮.০৯.২০২০ সদর, বােগরহাট জনাব আির�ল কিব, িব� িনব �াহী �ািজে�ট, 
সদর, বােগরহাট 
ও 

�মসাস � নািফ িপউর ি�ংিকং 
ওয়াটার, সদর, বােগরহাট। 

প�(পািন) পিরমােপ কম 
�দান করার অপরােধ 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  

এর ২৯/৪৬  ধারা 

১০,,০০০/- অথ �দ� 
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�. নং তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন/ ধারা দ�/ শাি� ম�� 

�মা: আলমাস িময়, পিরদশ �ক (�ম�লিজ), 
িবএস�আই, �লনা 

�মাতােবক। 

�মসাস � সাদা িপউর ি�ংিকং 
ওয়াটার, সদর, বােগরহাট। 

প�(পািন) পিরমােপ কম 
�দান করার অপরােধ 

ওজন ও পিরমাপ 
মা�� আইন-২০১৮,  

এর ২৯/৪৬  ধারা 
�মাতােবক। 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৬� মামলা=১৭� জিরমানা= ৬৪,৫০০০/-  

 

৫. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী : 

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

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ০২.০৯.২০২০ চাটেমাহর, পাবনা জনাব �মাঃ ইকেতখা�ল ইসলাম, সহকারী 
কিমশনার(�িম) 
ও 
জনাব �মাঃ আিজ�ল হািকম, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, 
রাজশাহী 

�দশ � হাউজ, উপেজলা 
�রাড, কািজপাড়া, চাটেমাহর, 
পাবনা 

চা। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

১,০০,০০০/- অথ �দ� 

��া �বকারী, উ�লী, 
চাটেমাহর, পাবনা 

িব�ট। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫,০০০/- অথ �দ� 

২। ০৬.০৯.২০২০ উ�াপাড়া, িসরাজগ� জনাব ফয়সাল আহেমদ, সহকারী কিমশনার 
ও 
জনাব উৎপল �মার, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ),  
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী 
 
 
 

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

িব�ট। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১  

৫০,০০০/- অথ �দ� 

সাবান �বকারী, আর এস 
বাস��া�, উ�াপাড়া, 
িসরাজগ� 

িব�ট। 
উৎপাদন তািরখ, �ময়াদ 
উ�ীেণ �র তািরখ, ওজন ও 
�� �লখা নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫,০০০/- অথ �দ� 

রািক ��ড এ� িব�ট ফ�া�রী, 
বালসাবাড়ী বাজার, উ�াপাড়া, 
িসরাজগ� 

িব�ট। 
উৎপাদন তািরখ, �ময়াদ 
উ�ীেণ �র তািরখ, ওজন ও 
�� �লখা নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

ব�না িম�া� ভা�ার, 
বালসাবাড়ী বাজার, উ�াপাড়া, 
িসরাজগ� 

িব�ট। 
উৎপাদন তািরখ, �ময়াদ 
উ�ীেণ �র তািরখ, ওজন ও 
�� �লখা নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫,০০০/- অথ �দ� 
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�ম তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

তাহাম ��ড এ� িব�ট 
ফ�া�রী, �ঘাষগাতী, উ�াপাড়া, 
িসরাজগ� 

িব�ট ও পাউ��। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

৩। ১৩.০৯.২০২০ উ�াপাড়া ও 
শাহজাদ�র, 
িসরাজগ� 

জনাব মঈন উি�ন, সহকারী কিমশনার 
ও 
জনাব উৎপল �মার, পিরদশ �ক(�মে�ালিজ),  
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী 

�াবণ ��ডাস �, ডায়া বাজার, 
শাহজাদ�র, িসরাজগ� 

িব�ট ও পাউ��। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮  
২৪/৪১ 

৬০,০০০/- অথ �দ� 

ব� অেয়ল িমল, উ�াপাড়া, 
িসরাজগ� 

সিরষার �তল। 
উৎপাদন তািরখ, �ময়াদ 
উ�ীেণ �র তািরখ, ওজন ও 
�� �লখা নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫,০০০/- অথ �দ� 

৪। ২১.০৯.২০২০ সদর, নওগ� জনাব �মাঃ আিম�ল আরাফাত, সহকারী 
কিমশনার 
ও 
জনাব �মাঃ মা�দ রানা, পিরদশ �ক(�মে�ালিজ),  
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী 

িমনার ��ড এ� িব�ট 
ফ�া�রী, পার নওগ�, নওগ� 

িব�ট। 
উৎপাদন তািরখ, �ময়াদ 
উ�ীেণ �র তািরখ, ওজন ও 
�� �লখা নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

২,০০০/- অথ �দ� 

৫। ২১.০৯.২০২০ �গাম�া�র, রহন�র, 
চ�পাইনবাবগ� 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া 
ও 
জনাব �মাঃ শা� আলম পলাশ খ�ন, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ),  
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী 

িবসিম�া� �িড় িমল, 
এনােয়ত�র, �গাম�া�র, 
রহন�র, চ�পাইনবাবগ� 

সিরষার �তল ও �িড়। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

৬। ২৮.০৯.২০২০ সদর, নােটার জনাব খািলদ হাসান, সহকারী কিমশনার 
ও 
জনাব �মাঃ কাম�ল পলাশ, পিরদশ �ক 
(�মে�ালিজ),  
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রাজশাহী 

রিহম িফিলং ��শন, বড় 
হিররাম�র, নােটার 

সীল িবহীন িডসেপি�ং 
ইউিনট 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮  
৩২(১)/৪৮ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

�মৗচাক িম�া� ভা�ার, ��শন 
বাজার, নােটার 

দই, �কক ও পাউ��। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

১০,০০০/- অথ �দ� 

৭। ১২.০৯.২০২০ সদর, ব�ড়া জনাব এ � এম কাম�ল ইসলাম, সহকারী 
কিমশনার 
ও 
জনাব �মাঃ �লিফকার আলী, ঊ��তন পরী�ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই �জলা অিফস, ব�ড়া 

ি�ডম ��াবাল, �কচড়, সদর, 
ব�ড়া 

এলইিড বা�। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

৮। ১৫.০৯.২০২০ সদর, ব�ড়া জনাব এ � এম কাম�ল ইসলাম, সহকারী 
কিমশনার 
ও 

এ িব ইেলক�িন�, �কপাড়া, 
সদর, ব�ড়া 

এলইিড বা�। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

২০,০০০/- অথ �দ� 



c„ôv-9/13 

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

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

জনাব �মাঃ �লিফকার আলী, ঊ��তন পরী�ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই �জলা অিফস, ব�ড়া। 

৯। ২১.০৯.২০২০ সদর, ব�ড়া জনাব মা�ফ আফজাল রাজন, সহকারী কিমশনার 
ও 
জনাব �মাঃ �লিফকার আলী, ঊ��তন পরী�ক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই �জলা অিফস, ব�ড়া 

ি� �ার �াি�ক ই�াি�, 
মা�ডািল, ব�ড়া 

িপিভিস পাইপ। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই। 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

�সজান �াি�ক, মা�ডািল, 
ব�ড়া 

িপিভিস পাইপ। 
�মাড়কজাতকরণ িনব�ন 
সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন,২০১৮ 
২৪(১)/৪১ 

৫০,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৯� মামলা=১৭� জিরমানা= ৫,৩৭,০০০/-  

 

৬. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, িসেলট : 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

- - - - - - - - ওজন ও 
পিরমাপ মানদ� 
আইন,২০১৮ এ 
�কান �মাবাইল 

�কাট � পিরচািলত 
হয় নাই। 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=০� মামলা=০� জিরমানা= ০/-  

 

৭. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, বিরশাল : 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ১৬.০৯.২০২০ সদর, প�য়াখালী জনাব লিতফা জা�ািত, উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, সদর, প�য়াখালী 
ও 
জনাব �মা: মহসীন র�ানী, পিরদ �শক, 

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

দিধ ও ওজনয� ওজেন 
কম, �ভিরিফেকশন 
সা� �িফেকট নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৯ ও ৩২(১) 

৪০,০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � সিবতা �ণ � ঘর, ওজনযে�র �ভিরিফেকশন ওজন ও পিরমাপ ১০,০০০/- অথ �দ� 
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�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

িবএস�আই, বিরশাল িনউমােক�ট, সদর, প�য়াখালী সা� �িফেকট �দখােত 
পােরন নাই, ভির-বাটখারা 
�বহার ও ওজেন কম 
�দান 

মানদ� আইন-২০১৮ 
১৮, ২৮ ও ২৯ 

�মসাস � অক� �েয়লাস �, 
িনউমােক�ট, সদর, প�য়াখালী 

ভির-বাটখারা �বহার ও 
ওজেন কম �দান 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৮ ও ২৯ 

৫,০০০/- অথ �দ� 

িহরা �েয়লাস �, িনউমােক�ট, 
সদর, প�য়াখালী 

ভির-বাটখারা �বহার ও 
ওজেন কম �দান 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৮ ও ২৯ 

৫,০০০/- অথ �দ� 

২। ১৭.০৯.২০২০ গলািচপা, প�য়াখালী জনাব আিশষ �মার, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, 
গলািচপা, প�য়াখালী 
ও 
জনাব �মা: মহসীন র�ানী, পিরদ �শক, 
িবএস�আই, বিরশাল। 

�মসাস � এইচ.িজ.িস.� �ডস, 
সাগরদী বাজার, গলািচপা, 
প�য়াখালী 

পে�র �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ ও 
ওজনযে�র �ভিরিফেকশন 
সা� �িফেকট নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৪(১) ও ৩২(১) 

১০,০০০/- অথ �দ� 

৩। ২২.০৯.২০২০ তালতিল, বর�না জনাব �মাঃ আসা��ামান, উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, তালতলী, বর�না 
ও 
জনাব আলী হাসান, পিরদ �শক, িবএস�আই, 
বিরশাল 

��� ��ার, সদর �রাড, 
তালতলী, বর�না 

ওজনযে�র �বধ 
�ভিরিফেকশন সনদ নাই  
 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

৩২(১) 

৫০০/- অথ �দ� 

ভাই ভাই ��ার, সদর �রাড, 
তালতলী, বর�না 

ওজনযে�র �বধ 
�ভিরিফেকশন সনদ নাই  
 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

৩২(১) 

১,০০০/- অথ �দ� 

িব�ল চ� শীল, সদর �রাড, 
তালতলী, বর�না। 

ওজনযে�র �বধ 
�ভিরিফেকশন সনদ নাই  
 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

৩২(১) 

৫০০/- অথ �দ� 

�মসাস � ইসলািময়া �ডস এ� 
�বকারী, সদর �রাড, তালতলী, 
বর�না। 

প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ নাই 
 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৪(১) 

৫,০০০/- অথ �দ� 

৪। ২৯.০৯.২০২০ কেলজ �রাড, বর�না জনাব আিরফ উ�াহ িনজামী, িনব �াহী �ািজে�ট, 
বর�না 
ও 
জনাব আলী হাসান, পিরদ �শক 
িবএস�আই, বিরশাল 

জনতা �বকারী, কেলজ �রাড, 
সদর, বর�না। 

প� �মাড়কজাতকরণ 
িনব�ন সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন-২০১৮ 

২৪(১) 

১০,০০০/- অথ �দ� 

৫। ৩০.০৯.২০২০ িবিসক, কাউিনয়া, জনাব শরীফ �মাঃ �হলাল, িনব �াহী �ািজে�ট, িজম অেয়ল িমল, িবিসক, প� �মাড়কজাতকরণ ওজন ও পিরমাপ ৫,০০০/- অথ �দ� 
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�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

বিরশাল বর�না 
ও 
জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান, িফ� অিফসার 
িবএস�আই, বিরশাল 

কাউিনয়া, বিরশাল। িনব�ন সনদ নাই মানদ� আইন-২০১৮ 
২৪(১) 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৫� মামলা=১১� জিরমানা= ৯২,০০০/-  
 

৮. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, রং�র : 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১। ১৪.০৯.২০২০ রং�র মহানগরী, 
রং�র 

ত�কা �ভৗিমক, িব� িনব �াহী �ািজে�ট, িড িস 
অিফস, রং�র 
ও 
�েকৗ: অিনেমষ ম�মদার, সহকারী পিরচালক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই, রং�র 

�মসাস রং�র িফিলং ��শন, 
দশ �না �মাড়, রং�র 

��ােরজ �াংক এবং 
�াংকলিরর �বধ 

ক�ািলে�শন সা� �িফেকট 
নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ৩২(২)/৫২ ধারা 

৫,০০০/- অথ �দ� 

২। ১৫.০৯.২০২০ গংগাচড়া, রং�র জনাব �মাঃ শরী�ল আলম,  
এিস�া�, গংগাচড়া, রং�র 
ও 
�েকৗ: অিনেমষ ম�মদার, সহকারী পিরচালক 
(�মে�ালিজ), িবএস�আই, রং�র 

�ফ�ী ��ড এ� 
কনেফকশনারী, ম�পাড়া, 
গংগাচড়া, রং�র 

পে�র �মাজকজাতকরণ 
িনব�ন সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

১৫,০০০/- অথ �দ� 

৩। ১৬.০৯.২০২০ �বাদা, প�গড় জনাব �মাঃ মাহ�দ  আল হাসান 
এিস�া�, �বাদা, প�গড়, রং�র 
ও 
�েকৗ: আহেমদ �হােসন, পিরদশ �ক (�মট) 

�মসাস জয়নাব �বকারী, 
�বাদা, প�গড় 

পে�র �মাজকজাতকরণ 
িনব�ন সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(১)/৪১ ধারা 

২০০০/- অথ �দ� 

৪। ২১.০৯.২০২০ সদর, �িড়�াম আিম�ল ইসলাম �ল�ল, িব� িনব �াহী 
�ািজে�ট, িড িস অিফস,  �িড়�াম 
ও 
�েকৗ: িম�ন কিবরাজ, পিরদশ �ক (�মট) 

�মসাস � এন �ক ��ডাস �, 
কািলবাড়ী বাজার, সদর, 
�িড়�াম 

িলটার �মজাস � 
�ভিরিফেকশন সনদ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ৩২(১)/৪৮ ধারা 

২০০০/- অথ �দ� 

৫। ২৩.০৯.২০২০ িবরাম�র. িদনাজ�র জনাব �হিসয়া তাবাস�ম,  
এিস�া�, িবরাম�র, িদনাজ�র 
ও 
�েকৗ: িম�ন কিবরাজ, পিরদশ �ক (�মট) 

�মসাস � চার ভাই ��ার, 
�রাতন বাজার, িবরাম�র. 
িদনাজ�র 

�ােকটজাত�ত �ময়াদ 
উ��ন প� সংর�ণ 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(৭)/৪১ ধারা 

৩০০০/- অথ �দ� 

�মসাস � হাসান ��ার, �রাতন �ােকটজাত�ত �ময়াদ ওজন ও পিরমাপ ৫০০/- অথ �দ� 
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�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

বাজার, িবরাম�র. িদনাজ�র। উ��ন প� সংর�ণ মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(৭)/৪১ ধারা 

�মসাস � িনউ আন� 
কনেফকশনারী এ� 
কসেম��, ঢাকা �মাড়, 
িবরাম�র. িদনাজ�র 

�ােকটজাত�ত �ময়াদ 
উ��ন প� সংর�ণ 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 
এর ২৪(৭)/৪১ ধারা 

৫০০০/- অথ �দ� 

৬। ২৩.০৯.২০২০ িবরাম�র. িদনাজ�র জনাব পিরমল �মার সরকার,  
উই এন ও, িবরাম�র, িদনাজ�র 
ও 
�েকৗ: িম�ন কিবরাজ, পিরদশ �ক (�মট) 

পিরদশ �ন �ত �িত�ােনর 
সং�া-০৩� 

- - - - 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৬� মামলা=৭� জিরমানা= ৩২,৫০০/-  

 
৯. িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, ময়মনিসংহ: 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
১।  ০৮.০৯.২০২০ স�ুগ�, ময়মনিসংহ জনাব �স��া �মহনাজ, সহকারী কিমশনার, িডিস 

অিফস, ময়মনিসংহ 
ও 
জনাব �খলা রানী কর, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, ময়মনিসংহ 
   

�মসাস � আজাদ কনেফকশনারী, 
গাি�নাপাড়, ময়মনিসংহ 

পে�র �মাড়েক ওজন, 
�� ,উৎপানেনর তািরখ 

উে�খ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪(১)  ধারা 

৩,০০০/-  
 
 

অথ �দ� 

�মসাস � রেয়ল �বকারী,  
গাি�নাপাড়, ময়মনিসংহ 

�ভিরিফেকশন 
সা� �িফেকট িবহীন 

িডিজটাল ��ল �বহার 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪(১)  ধারা 

৩,০০০/-   
 
 

অথ �দ� 

২। ০৯.০৯.২০২০ গাি�নাপাড়,  
ময়মনিসংহ 

জনাব �স��া �মহনাজ, সহকারী কিমশনার, িডিস 
অিফস, ময়মনিসংহ 
ও 
জনাব জয়েদব রাজবংশী (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস,   ময়মনিসংহ 

�মসাস � �পটপ কনেফকশনারী, 
গাি�নাপাড়,  ময়মনিসংহ 

�ভিরিফেকশন 
সা� �িফেকট িবহীন 

িডিজটাল ��ল �বহার 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ৩২(১) ধারা 

১৫,০০০/- 
 
 

অথ �দ� 

�মসাস � সা�াৎ 
কনেফকশনারী, গাি�নাপাড়,  
ময়মনিসংহ 

পে�র �মাড়েক ওজন, 
�� ,উৎপানেনর তািরখ 
উে�খ নাই 

ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪(১)  ধারা 

৫,০০০/-    অথ �দ� 

৩। ০৯.০৯.২০২০ ই�রগ�,  
ময়মনিসংহ  

জনাব সাইদা পারিভন, সহকারী কিমশনার, 
ঈ�রগ�, ময়মনিসংহ 
ও 
জনাব �খলা রানী কর, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, ময়মনিসংহ 

                - - - - - 



c„ôv-13/13 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

৪। ১০.০৯.২০২০ সদর,  ময়মনিসংহ জনাব মাই�ল ইসলাম, সহকারী কিমশনার, িডিস 
অিফস , ময়মনিসংহ 
ও 
জনাব �খলা রানী কর, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, ময়মনিসংহ 

                - - - - - 

৫। ২৯.০৯.২০২০ ি�শাল,  ময়মনিসংহ জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম, সহকারী 
কিমশনার, ি�শাল , ময়মনিসংহ 
ও 
জনাব �খলা রানী কর, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই িবভাগীয় অিফস, ময়মনিসংহ 

�মসাস � বদ�ল িফিলং ��শন, 
ি�শাল,  ময়মনিসংহ 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯ ধারা 

২০,০০০/- 
 
 

অথ �দ� 

�মসাস � মা�ান িফিলং ��শন, 
ি�শাল,  ময়মনিসংহ 

পিরমােপ কম �দান ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৯ ধারা 

৩০,০০০/- অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=৫� মামলা=৬� জিরমানা= ৭৬,০০০/-  
  

১০. িবএস�আই �জলা অিফস, ফিরদ�র: 

�িমক 
নং 

তািরখ এলাকার নাম িব� িনব �াহী �ািজে�ট ও �িসিকউ�ং 
অিফসােরর নাম 

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

আইন ও ধারা দ�/শাি� ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
১।  ১৪.০৯.২০২০ সদর, ফিরদ�র িতিখ িম�, িব� িনব �াহী �িজে�ট 

ও 
জনাব িম�ন দাস, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই �জলা অিফস, ফিরদ�র 

�সিলম �বপারী, িপতা: রহমান 
�বপারী, �াম: কার��র, 
মাঝকাি�, ম�খালী, ফিরদ�র 

িব�েটর �ােকট ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪(১)  ধারা 

১,০০০/-  
 
 

অথ �দ� 

২। ২৩.০৯.২০২০ আলফাডা�া, 
ফিরদ�র 

�মাঃ মাহ��ল ইসলাম, সহকারী কিমশনার 
(�িম) 
ও 
জনাব িম�ন দাস, পিরদশ �ক (�মে�ালিজ), 
িবএস�আই �জলা অিফস, ফিরদ�র 

�মসাস � মা িব�ট ফ�া�রী, 
উপেজলা �রাড, আলফাডা�া, 
ফিরদ�র 

িব�েটর �ােকট ওজন ও পিরমাপ 
মানদ� আইন, ২০১৮ 

এর ২৪(১)  ধারা 

২০,০০০/-  
 
 

অথ �দ� 

   �মাট-- �মাবাইল �কাট �=২� মামলা=২� জিরমানা= ২১,০০০/-  
 




