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িবষয:় অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াপনাব াপনা  (Grievance Redress System-GRS)  (Grievance Redress System-GRS) সং াসং া
িতেবদনিতেবদন।।

           
          উপ  িবষেয়র ি েত িম ম ণালেয়র ন-২০১৯ মােসর অিভেযাগ িতকার ব াপনা (Grievance
Redress System-GRS) সং া  িতেবদন পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হ'ল।

বতমান মােস া
অিভেযােগর সং া মাট:

(১+২)
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অিভেযােগর 

সং া
ম

প /দরখা  
যােগ অনলাইেন

      ০১     ০২    ০৩        ০৪                            ০৫       ০৬   ০৭
০৭ ০০ ০৭       ০৭  - ০০

(০১) দিনক আমােদর ক  পি কায় 
‘ যখােন ন িতই নীিত অিনয়ম িনয়ম’ 
শীষক পপার িক ং-এ বিণত অিভেযােগর 
িবষেয় তদ  কের ৩০(ি শ) িদেনর মে  

িতেবদন ম ণালেয় রণ করার জ  জলা 
শাসক, গাজী রেক অ েরাধ করা হেয়েছ। 
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(০২) সিচব মেহাদয় ক ক গত 
২৯/০৫/২০১৯ তািরখ লালবাগ রাজ  সােকল 

িম অিফস পিরদশনকােল উ  অিফেসর 
কা নেগা জনাব এইচ এম মজবাহ উি েনর 

ি গত মাবাইল ফােনর সকাল ১১.০১ 
ঘ কায় ০২.১৮ িমিনেটর কথাবাতায় অৈবধ 
লনেদেনর িবষেয় ক) কা নেগা জনাব এইচ 

এম মজবাহ উি নেক সামিয়ক বরখাে র 
আেদশ জাির করা; (খ) একজন তদ কারী 
কমকতা িনেয়াগ করা (গ) িবভাগীয় ব া 

হণ করা এবং (ঘ) হীত ব ািদর 
িতেবদন ৩০/০৬/২০১৯ তািরেখর মে  

ম ণালয়েক অবিহত করার জ  জলা 
শাসক, ঢাকােক অ েরাধ করা হেয়েছ।

(৩)সিচব মেহাদয় ক ক গত ২৯/০৫/২০১৯ 
তািরখ িমর র রাজ  সােকল িম অিফস 
পিরদশন িতেবদন অ যায়ী িম সবার 
মােনা য়ন এবং শতভাগ E-mutation 
কায ম িনি তকে  েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ  জলা শাসক, ঢাকােক 
অ েরাধ করা হেয়েছ।  
(০৪) িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন 
সদর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল আিমন-
এর িব ে  ৮০.৫৭ একর খাস জিম 
বহাতকরন িবষেয় (ক) সংি  ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল 

আিমনেক সামিয়ক বরখা  করা; (খ) 
তদ কারী কমকতা িনেয়াগ করা; (গ) 
িবভাগীয় ব া হণ করা; এবং (ঘ) 
সরকােরর ৮০.৫৭ (আিশ দশিমক াচ সাত) 
একর খাস জিম অ ি র য়া খিতয়ান ও 
০২ নং তৗিজ/ হাি ং বািতল করত: 
সরকাির খাস জিম ০১নং খিতয়ান  কের 
সরকােরর িনয় েণ আনয়ন এবং 
৩০/০৬/২০১৯ তািরেখর মে  হীত 
কায ম স েক িতেবদন আকাের 
ম ণালয়েক অবিহত করার জ  জলা 

শাসক, িড় ামেক অ েরাধ করা হেয়েছ।
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(৫) িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন 
সদর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল আিমন-
এর িব ে  ৮০.৫৭ একর খাস জিম 
বহাতকরন সং া  িবেশষ িতেবদেনর 
পািরেশর আেলােক িড় াম জলার 

শাখাহাতী মৗজার বহাত হওয়া বিণত 
৮০.৫৭ একর খাস জিম সরকাির ০১ নং 
খিতয়ান  কের সরকােরর িনয় েণ আনার 
িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  অ  ম ণালেয়র খাস জিম-১ শাখােক 
ইউ.ও নােটর মা েম অ েরাধ করা হেয়েছ।
(৬) িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন 
সদর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল আিমন-
এর িব ে  ৮০.৫৭ একর খাস জিম 
বহাতকরন সং া  িবেশষ িতেবদন র 

ছায়ািলিপ তদ বক পরবত  েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  ন িত দমন কিমশন, 
ধান কাযালয় বরাবর রণ করা হেয়েছ। 

(৭) জনাব মাঃ িফেরাজ খা ন, সিচব 
(অবঃ), জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা, ায়ী কানা- াম: 
আটেঠাকা, পাঃ াদ র, উপেজলা+ জলা: 
জয় রহাট। বতমান কানা-ভবন নং ০৬, 

াট নং-িড/১, গভঃ অিফসাস কমে , 
সকশন-২, িমর র-২, ঢাকা ক ক 

দািখল ত আেবদেনর িবষেয় তদ  কের 
৩০/০৬/২০১৯ তািরেখর মে  যথাযথ ব া 

হণ বক হীত ব া স েক ম ণালয়েক 
অবিহত করার জ  জলা শাসক, 
জয় রহাটেক অ েরাধ করা হেয়েছ।
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মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ সিচব এর দ র
মি পিরষদ িবভাগ 

মাঃ মিজবর রহমান
অিতির  সিচব

ফান: ০২৯৫৪৬৫১০
ইেমইল:

mojiburrahman3680@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, অিভেযাগ ব াপনা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, শাসন-১, িম ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয়
৩) সহকারী া ামার (অিতির  দািয় ), আইিস  শাখা, িম ম ণালয(়প েক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট

দশেনর জ  অ েরাধ করা হ'ল)
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মাঃ মিজবর রহমান 
অিতির  সিচব
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