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ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.২৪২.২০.৫৫৪ তািরখ: 
০১ এি ল ২০২১

১৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় GRS (Grievance Redress System) GRS (Grievance Redress System) এবংএবং  িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার   এরএর   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়
কমকতাকমকতা   এবংএবং  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন।।

             উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িম ম ণালেয়র এিপএ (বািষক কমস াদন ি ) এর কায ম
চা েপ স াদেনর জ  GRS (Grievance Redress System) এবং িস েজন চাটার এর

ফাকাল পেয়  কমকতা এবং িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা িহেসেব িম ম ণালেয়র িনে া
কমকতাগণেক িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা: 

িমক ন র কমকতাগেণর নাম ও পদিব মেনানীত পদিব যাগােযাগ
০১। জনাব আজীজ হায়দার ইয়া

উপসিচব (আইন-৪)
GRS (Grievance 
Redress System) ফাকাল 
পেয়  কমকতা

ফান ০২ ৯৫৪ ০১৬৮
মাবাইল ০ ১৭১৫ ০২ ৮২ ২১

ইেমইল law4@minland.gov.bd

০২। জনাব অ ন মার ম ল
উপসিচব (বােজট ও অিডট)

GRS (Grievance 
Redress System) িবক  
ফাকাল পেয়  কমকতা

ফান ০২ ৪১০৩ ০৬৭
মাবাইল ০ ১৭৬৫ ৪৩ ৪৪ ৪৯

ইেমইল audit@minland.gov.bd

০৩। জনাব মাছা াৎ মমতাজ 
বগম

উপসিচব (মাঠ শাসন-১)

িস েজন চাটার ফাকাল পেয়  
কমকতা

ফান ০২ ৯৫৪ ০১৫২
মাবাইল ০ ১৭১২ ৫৮ ৪৪ ১১

ইেমইল fa1@minland.gov.bd

০৪। জনাব শািকলা রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (মাঠ 

শাসন-২)

িস েজন চাটার িবক  ফাকাল 
পেয়  কমকতা

ফান ০২৯৫৫১৫২০
মাবাইল ০১৫৫২৩০৬১৪৮

ইেমইল fa2@minland.gov.bd

১-৪-২০২১

িবতরণ :
১) জনাব অ ন মার ম ল, উপসিচব (বােজট ও 
অিডট), িম ম ণালয।়
২) জনাব মাছা াৎ মমতাজ বগম, উপসিচব (মাঠ 

শাসন-১), িম ম ণালয।়

স ীব মার দবনাথ
উপসিচব ( শাসন)
ফান: ৯৫৪০০৮৫

ইেমইল: admin1@minland.gov.bd

১



৩) জনাব আজীজ হায়দার ইয়া, উপসিচব (আইন-৪ 
অিধশাখা), িম ম ণালয।়
৪) জনাব শািকলা রহমান, িসিনয়র সহকারী সিচব (মাঠ 

শাসন-২), িম ম ণালয।়

ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.২৪২.২০.৫৫৪/১(৬) তািরখ: ১৮ চ  ১৪২৭
০১ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (মাঠ শাসন), িম ম ণালয।়
২) অিতির  সিচব (আইন), িম ম ণালয।়
৩) সিচব ( শাসন), িম ম ণালয।়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয ়(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, িম ম ণালয ়(প  ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
৬) মা ার কিপ/অিফস কিপ।

১-৪-২০২১
স ীব মার দবনাথ 
উপসিচব ( শাসন)

২


