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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

ত  ও অিভেযাগ শাখা

অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় াকেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী

সভাপিত
মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক

সভার তািরখ ৯ নেভ র, ২০২২

সভার সময় বলা ১১:০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক

উপি িত উপি িতর িববরণী পিরিশ  ‘ক’

             উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম এ কাযালেয়র

অিতির  জলা শাসক (সািবক) জনবা ব ও সবা খী জন শাসন গেড় তালার লে  অিভেযাগ িতকার ব ার

 েল ধেরন। সভায় অিভেযাগ িতকার ব া (GRS) স েক িব ািরত আেলাচনা করা হয়। এরপর

সবা হীতা/অংশীজনেদর কাছ থেক এ িবষেয় মতামত আহবান করা হয়। 

                ২। সভায় উপি ত সকেলর আেলাচনার পিরে ি েত িনে া  িস া  হীত হয়:

িমক ন র িস া
বা বায়নকারী

ক প

১ ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ িতকার ব া সবাব  িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব। সংি  কমকতা

২
অনলাইেন া  অিভেযােগর ে  অিভেযাগ পাওয়ার ১৫ িদেনর মে  িন ি  করার ব া িনেত
হেব, অিভেযাগ িন ি  িবষেয় আেরা সেচতনতা অবল ন করেত হেব। 

সংি  কমকতা

৩
কউ অিভেযাগ করেত চাইেল তার অিভেযাগ বণ বক স ক িনয়েম আেবদন করেত সহায়তা
দান করেত হেব।

সংি  কমকতা

৪ নাগিরক সবােক সহজ করার লে  উ াবনী উে াগ হণ করেত হেব। সংি  কমকতা

৫
সবা ি য়ায় সবা হণকারীেদর অসে ােষর িবষয় েলা িচি ত কের িনরসেনর ব া হণ

করেত হেব।
সংি  কমকতা

৬ অিভেযাগ বে  া  অিভেযাগ ত িন ি  করেত হেব। সংি  কমকতা

৭
সবা দান িত িতেত বিণত সবাস েহর িবপরীেত অফলাইন বা অনলাইেনর মা েম া

অিভেযাগ িনিদ  সময়সীমার মে  িন ি  করেত হেব।
সংি  কমকতা

৮
অিনক কমকতা ক ক হীত ব ায় সং  হেল অথবা িনধািরত সমেয় অিভেযাগ িন ি  না
হেল অিভেযাগকারী যথাযথ ক প  বরাবর আপীল করেত পারেবন এবং এ িবষেয়
অিভেযাগকারীেক সাহা  করেত হেব। 

সংি
দািয় া
কমকতা

      পিরেশেষ আর কােনা আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৩৪১ তািরখ: 
২২ অ হাযণ় ১৪২৯

১



০৭ িডেস র ২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।

২) িলশ পার, িসেলট

৩) িসিভল সাজন, িসেলট

৪) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িসেলট

৫) অিতির  জলা শাসক , (সািবক/ িশ া ও আইিস /রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট), িসেলট

৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ..................................(সকল), িসেলট

৭) িম অিধ হণ কমকতা/ রিভিনউ ড  কােল র/ িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িসেলট

৮) সহকারী কিমশনার ( িম)................................,(সকল), িসেলট

৯) সহকারী কিমশনার (সকল), .............................. জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট

১০) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট (ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)

১১) .................................................., িসেলট
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