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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৮৪.১৬.০০৮.২২.১৯৩ তািরখ: 
০৫ এি ল ২০২২

২২ চ  ১৪২৮

িবষয:় অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াব া  (Grivence Redress System-GRS)  (Grivence Redress System-GRS) সং াসং া   সমি তসমি ত
িতেবদনিতেবদন।।

: মি পিরষদ িবভােগর শাসন ও অিভেযাগ িতকার ব াপনা শাখার ারক
নং-০৪.০০.০০০০.৮১১.২৭.০৩৫.১৫.১৪৮, তািরখ: ৩০.১১.২০১৫।

          
            উপ  িবষেয় জন শাসন ম ণালেয়র অিভেযাগ িতকার ব া সং া  মাচ/২০২২ মােসর ত  স িলত
এি ল/২০২২ মােসর অিভেযাগ িতকার ব া (Grivence Redress System-GRS) সং া  িতেবদন
িনধািরত ছেক েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা :
 

ম ণালয়/িবভােগর 
নাম

বতমান মােস া  
অিভেযােগর সং া মাট

িবেবচ মােস 
িন ি ত 
অিভেযােগর 
সং া

িন ি ত অিভেযাগেগর সংি  িববরণ
অিন  
অিভেযােগর 
সং া

মপ / দরখা  
যােগ অনলাইন

১. শাসন-১ শাখা ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০
২. লা-১ শাখা

৩০ ০০ ৩০ ৩০

(১) অসদাচরণ,  ,  ন িত,  ,  মতার অপ বহার ও 
অৈবধ কাযকলাপ সং া  ২৯  অিভেযাগ 
সংি  শাসিনক ম ণালেয় রণ/নিথজােতর 
মা েম িন ি ।
(২) ০১  অিভেযাগ মি পিরষদ িবভােগ রেণর 
মা েম িন ি ।

০০

৩. লা-২ শাখা ০১ ০০ ০১ ০১ ০১  অিভেযাগ মি পিরষদ িবভােগ রেণর 
মা েম িন ি ।

০০

৪. লা-৩ 
 শাখা

৩৫ ০০ ৩৫ ৩৫ িন ি ত ৩৫  অিভেযােগর মে  ০১ 
অিভেযাগ মি পিরষদ িবভােগ রণ, ০৮  
অিভেযাগ নিথজাত, ২৬  অিভেযাগ পরবত  

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িবিভ  
ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হেয়েছ। 

০০

৫.  লা-৪ 
শাখা

০৪ ০০ ০৪ ০৪ ০১  অিভেযাগ মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং 
০৩  অিভেযাগ নিথজােতর মা েম িন ি ।

০০

১



৬. লা-৫ 
শাখা

০৯ ২০ ২৯ ২৯

ন িত ও াচািরতা সং া  ০৯  
অিভেযােগর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  মি পিরষদ িবভােগ রণ, এবং অনলাইেন 

া  ২০  অিভেযােগর মে  ০১  অিভেযাগ 
বাংলােদশ িনবাচন কিমশন সিচবালেয় 

রণ, ০১  অিভেযাগ জলা শাসক, 
নায়াখালীেক রণ, ০১  অিভেযাগ 

জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালেয় রণ 
এবং ১৭  অিভেযাগ নিথজাত এর মা েম 
িন ি ।

০০ -

সবেমাট= ৭৯ ২০ ৯৯ ৯৯ -- ০০ ১০০%

১০-৪-২০২২

সিচব, সম য় ও সং ার,মি পিরষদ িবভাগ

নাসিরন লতানা
উপসিচব

ফান: ০২৯৫৭৪০৮২
ইেমইল: E-mail: dis5@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব (সং ), শাসন ও অিভেযাগ ব াপনা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৮৪.১৬.০০৮.২২.১৯৩/১(৩) তািরখ: ২২ চ  ১৪২৮
০৫ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
২) উপসিচব, শাসন-৩ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৩) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয়

১০-৪-২০২২
নাসিরন লতানা 

উপসিচব

২


