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অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো (Grievance Redress System)-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ 

(পভরমোভজেি ২০১৮) 

১ . পটভূভম: 

১ .১ .  ভূভমকো:   

(ক) গণপ্রজোিিী বোংলোযদযির সংভবধোযির ২১ (২) অনুযেযদ বলো হযেযে য , ‘সকল সমযে জিগযণর যসবো 

কভরবোর যেষ্টো করো প্রজোিযির কযম ে ভিযুক্ত প্রযিেক ব্যভক্তর কিেব্য’৷  যসবোর মোি বৃভির জন্য প্রযেোজি  জিযসবো 

প্রদোিকোরী দপ্তরসমূযহর কো েক্রযমর স্বেিো ও দোেবিিো। এিদুযেযে অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো  (Grievance Redress 

System - GRS) একটি কো েকর পিভি ভহযসযব ভবযের ভবভিন্ন যদযি ব্যবহৃি হযে এবং য  যকোযিো প্রভিষ্ঠোযির দক্ষিো ও 

কো েকোভরিো পভরমোযপর অন্যিম সূেক ভহযসযব এটি ভবেব্যোপী স্বীকৃি। জিগযণর ভিকট সরকোভর দপ্তরসমূযহর জবোবভদভহ 

ভিভিিকরণ, যসবোর মোযিোন্নেি এবং সুিোসি সংহিকরযণর মোধ্যযম যিোগোভন্তভবহীি জিযসবো ভিভিিকরণই অভিয োগ 

প্রভিকোর ব্যবস্থোর মুখ্য উযেে ।   

(খ) জিযসবোর সযে সংভিষ্ট সরকোভর দপ্তরসমূযহর প্রভিশ্রুি যসবো, যসবো প্রদোি পিভি এবং যসবো ও পযের মোি 

সম্পযকে িোগভরযকর অসন্তুভষ্ট বো সংক্ষুব্ধিো যেযক অভিয োযগর উৎপভি হযি পোযর। এ যক্ষোি যুভক্তসেি বো বোস্তবোনুগ যহোক 

বো িো যহোক,  প্রভিকোর েোওেো বো বক্তব্য প্রদোযির একটি কো েকর  যক্ষত্র বো  প্ল্েোটফরম েোকযল িাঁযদর অসযন্তোষ বো যক্ষোি 

প্রিমযির সুয োগ সৃভষ্ট হে। এ লযক্ষে একটি আধুভিক অভিয োগ প্রভিকোর  ব্যবস্থো েোকো আবেক। 

(গ) সভেবোলে ভিযদ েিমোলো, ২০১৪-এর অষ্টম অধ্যোযে ২৬২ (১) ও (২) সংখ্যক ভিযদ েযি িোগভরকগযণর মিোমি 

গ্রহণ এবং স্বেিো ও ভিরযপক্ষিোর সযে অভিয োগসমূযহর প্রভিকোর প্রদোি এবং সংরক্ষযণর কো েকর পিভি অনুসরযণর 

অনুিোসি যদওেো হযেযে। বোংলোযদযি অভিয োগ প্রভিকোযরর জন্য বিেমোযি ভবভিন্ন দপ্তযর সীভমি পভরসযর স্বিি ব্যবস্থো 

েোলু রযেযে। অভধকন্তু, ই-ফোইযলর মোধ্যযম যজলো প্রিোসযকর কো েোলে, ভবিোগীে কভমিিোযরর কো েোলে এবং যকোযিো 

যকোযিো  মিণোলে/ভবিোযগ অিলোইযি অভিয োগ দোভখল বো প্রভিকোর েোওেোর সুয োগ রযেযে।  

 (ঘ) স্বেিো ও জবোবভদভহর সযে যসবো প্রদোযি সরকোভর কম েকিেোগণযক অনুপ্রোভণি করোর মোধ্যযম জিযসবো 

ভিভিি করোর লযক্ষে মভিপভরষদ ভবিোগ ইযিোমযধ্য ভবভিন্ন উযযোগ গ্রহণ কযরযে। জিপ্রিোসি সংস্কোর কভমিি, ২০০০-এর 

প্রভিযবদযি যকন্দ্রীেিোযব অভিয োগ গ্রহণ ও প্রভিকোর ব্যবস্থো প্রবিেযির সুপোভরি করো হযেভেল। এ সুপোভরযির আযলোযক 

মভিপভরষদ ভবিোগ সভেবোলযের ৫ িম্বর যগযট যকন্দ্রীেিোযব জিসোধোরযণর অভিয োগ গ্রহণ যকন্দ্র েোলু কযর। প্রোপ্ত 

অভিয োগসমূহ প্রভিকোযরর ভবষযে মভিপভরষদ ভবিোগ হযি ২০০৭ সোযল একটি পভরপত্র জোভর করো হে,  োর আযলোযক 

 েো ে ব্যবস্থো গ্রহণ করোর জন্য মিণোলে/ভবিোগসমূযহর অভিক কম েকিেোর ভিকট অভিয োগসমূহ যপ্ররণ করো হযে। প্রোপ্ত 

অভিয োগসমূযহর সুষ্ঠুিোযব ব্যবস্থোপিোর স্বোযে ে মভিপভরষদ ভবিোগ কর্তেক ২০১৫ সাল হযি অিলোইি অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোপিো েোলু করো হে। 
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১.২. অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোর মূল উযেেসমূহ: 

 

(ক) অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো প্রবিেযির মূল উযেে হযে সরকোভর যসবোর মোি বৃভি, কম সমযে, স্বল্প ব্যযে ও 

যিোগোভন্ত েোড়ো যসবো প্রদোি এবং সরকোভর কম েকিেো-কম েেোরীযদর মযধ্য স্বপ্রযণোভদিিোযব যসবো প্রদোযি এভগযে আসোর 

মযিোবৃভির ভবকোি।  একটি আদি ে অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোর মূল ববভিষ্টে হযি পোযর যকোযিো ভিভদ েষ্ট মিণোলে/ভবিোগ, 

অভফস, যসক্টর বো অঞ্চযল সোধোরণি কী ধরযির অভিয োগ দোভখল হে, যস সম্পযকে ভবযিষণমূলক িথ্যোভদ সংগ্রহ এবং 

অভিয োযগর পুিরোবৃভি  োযি িো ঘযট যস ভবষযে প্রভিযরোধমূলক পদযক্ষপ গ্রহণ। এ উযেযে মভিপভরষদ ভবিোগ অন্যোন্য 

মিণোলে/ভবিোগ হযি  প্রোপ্ত অভিয োগ ও ভবভিন্ন প্রভিযবদি প েোযলোেিো এবং এ ভবষযে গযবষণো কো েক্রম পভরেোলিোর 

মোধ্যযম সরকোভর যসবো প্রদোি পিভির ধোরোবোভহক মোযিোন্নেযির ভবষযে প্রযেোজিীে কো েক্রম গ্রহণ করযে। 

(খ) অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোযক প্রভিটি সরকোভর দপ্তযরর  প্রিোসভিক দোভেযের অভবযেয অংি ভহযসযব গে 

করো বোঞ্ছিীে। যসবোপ্রিেোিীযদর ভিকট যেযক প্রোপ্ত প্রভিটি অভিয োগ গুরুযের সযে ভবযবেিোে ভিযি হযব এবং প্রোপ্ত 

অভিয োযগর আযলোযক ভিধ েোভরি সমেসীমোর মযধ্য কো েক্রম গ্রহণ ও প্রভিকোর কযর িাঁযদরযক অবভহি করযি হযব। িযব, 

প্রভিটি অভিয োগ ভবভেন্নিোযব প্রভিকোযরর তুলিোে অভিয োযগর কোরণ ও প্রকৃভি অনুসন্ধোিপূব েক িো স্থোেীিোযব ভিরসি এবং 

যসবো প্রদোি ব্যবস্থোর স্থোেী সংস্কোর সোধযির মোধ্যযম যসবোপ্রিেোিী ও গণকম েেোরীযদর অসযন্তোষ দূর করোর প্রভি অভধক গুরুে 

প্রদোি করযি হযব।  

১.৩. ভিযদ েভিকো প্রণেযি অনুসৃি পিভি: 

যসবো-সংক্রোন্ত অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোে অভধকির শৃঙ্খলো ভবধোি, এ সংক্রোন্ত কভিপে  অস্পষ্টিো দূরীকরণ 

এবং অিলোইি অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো প্রবিেি সুগম করোর লযক্ষে আন্তঃমিণোলে ববঠক এবং যসভমিোর ও ওেোকেিপ 

অনুষ্ঠোযির মোধ্যযম অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ প্রণেি করো হে।  পরবিীযি এ ভিযদ েভিকো 

অনুসরযণ ভবভিন্ন মিণোলে/ভবিোগ/দপ্তর/সংস্থো ও মোঠপ্রিোসযির দপ্তরসমূহ কর্তেক কো েক্রম গ্রহযণর সমে ভকছুটো অস্পষ্টিো 

পভরলভক্ষি হওেোে িো ভিরসযির প্রযেোজিীেিো যদখো যদে। িোেোড়ো িতুিিোযব প্রণীি ভিিীে িাস েযির চেআরএস 

সফটওয়যাযরর সযে সােঞ্জস্যপূণ ে করার চিচেি এ চিযদ েচিকা সংযিািি করা প্রযয়ােি।সকল মিণোলে/ভবিোগসমূযহর 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেোগযণর মিোমযির ভিভিযি অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (পচরোচেেি 

২০১৮) প্রণেি করো হে।  

১ .৪.  ওযেব-ভিভিক অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো: 

যসবো প্রদোযির যক্ষযত্র যসবোপ্রদোিকোরীর কম েদক্ষিো ও দোভেেিীলিো একটি গুরুেপূণ ে ভবষে। লক্ষে করো  োে ভবপুল 

সংখ্যক অভিয োযগর িথ্য সংরক্ষণ এবং অসযন্তোযষর অন্তভি েভহি কোরণ অনুসন্ধোি ও ভবযিষযণর জন্য অফলোইি পিভি 

 যেষ্ট িে। দক্ষিোর সযে যসবো প্রদোযির জন্য প্রযেোজি িথ্যপ্রযুভক্তভিভিক স্বেংভক্রে অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো। প্রভিযবিী 

িোরি, দভক্ষণ যকোভরেো ও মোলযেভিেোসহ পৃভেবীর ভবভিন্ন যদযি অিলোইি অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো েোলু রযেযে। এ 

সকল যদযির ন্যোে বোংলোযদযিও অিলোইি ভজআরএস প্রবিেযির জন্য একটি ওযেব-ভিভিক সফটওেেোর প্রস্তুি করো 

হযেযে,  ো যসবো প্রিেোিীযদর অভিয োগ প্রভিকোযর গুরুেপূণ ে ভূভমকো পোলি করযে। মভিপভরষদ ভবিোগ কর্তেক ২০১৫ সোযল 

বোংলো ও ইংযরভজ িোষোে প্রবভিেি ভজআরএস ওযেবসোইট (www.grs.gov.bd) জিসোধোরযণর জন্য উনু্মক্ত করো হে। এ 

ওযেবসোইযট যকন্দ্রীে অে েোৎ মিণোলে/ভবিোগ প েোযের অভিয োগ গ্রহণ ও িো প্রভিকোযরর সুয োগ সৃভষ্ট হে। ভকন্তু উক্ত 

পিভিযি মিণোলে/ভবিোযগর আওিোধীি দপ্তর/সংস্থো/আঞ্চভলক/ভবিোগীে/যজলো/উপযজলো প েোযের অভফসসমূযহর 

অভিয োগ সংভিষ্ট অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেোর ভিকট দোভখযলর সুয োগ চছল িা। িোেোড়ো মভিপভরষদ ভবিোযগর বিেমোযি 
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প্রেভলি অিলোইি ভজআরএস ভসযেযমর পোিোপোভি আরও অন্যোন্য মিণোলে/ভবিোগ/দপ্তর/সংস্থো ভিন্ন ভিন্ন পিভিযি 

অিলোইি ভজআরএস েোলু রযেযে। ভকন্তু িতুিিোযব প্রবভিেি ভজআরএস সফটওেেোযরর ভিিীে িোস েিটি সমভিি 

(comprehensive), একচত্রি (integrated) এবং ব্যবহারকারী বান্ধব একটি অচিন্ন প্লাটফে ে চহসাযব অচিয াগ 

চিষ্পচিযি ভূচেকা পালি করযব। যস কোরযণ ভিিীে িোস েযির ভজআরএস সফটওেেোযরর সযে সোমঞ্জস্যপপূণ ে করোর ভিভমি এ 

ভিযদ েভিকো সংযিোধযির ভসিোন্ত গৃহীি হে। 

২. সংজ্ঞো: 

(ক) ‘সরকোভর দপ্তর’: যকোযিো আইি, ভবভধ বো সরকোভর আযদি বযল প্রভিভষ্ঠি প্রভিষ্ঠোি, সংভবভধবি সংস্থো অেবো 

সরকোযরর মোভলকোিো বো ভিেিণোধীি যকোযিো প্রভিষ্ঠোি বো কর্তেপক্ষ।  

(খ)  ‘যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভি বো ভসটিযজিস েোট েোর’: ভবভিন্ন সরকোভর দপ্তর কর্তেক যসবো প্রিেোিীর জন্য যসবো প্রদোি-

সম্পভকেি ভলভখি প্রভিশ্রুভিই হযলো যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভি বো ভসটিযজিস েোট েোর। 

(গ) ‘অভিয োগ’: সরকোভর দপ্তর অেবো আইযির আওিোে ভিবভন্ধি যসবো প্রদোিকোরী প্রভিষ্ঠোি কর্তেক প্রভিশ্রুি যসবো বো 

পে এবং/অেবো যসবোপিভি সম্পযকে যসবোপ্রিেোিীযদর অসন্তুভষ্ট অেবো প্রযদে/প্রদি যসবোর সযে সম্পভকেি ভবভধ-

বভহভূ েি কোজ অেবো যসবোপ্রিেোিীযদর ববধ অভধকোর প্রদোযি অস্বীকৃভির ভবষযে ইযলকট্রভিক বো প্রেভলি পিভিযি 

(ভিধ েোভরি ফরযম) দোযেরকৃি দরখোস্ত অভিয োগ ভহযসযব ভবযবভেি হযব। 

(ঘ)  ‘যসবো’: যসবো বলযি সরকোভর দপ্তর অেবো আইযির আওিোে ভিবভন্ধি যসবো প্রদোিকোরী প্রভিষ্ঠোি কর্তেক প্রযদে বো 

প্রদি যসবো বো পে এবং/অেবো যসবো প্রদোি পিভিযক বুঝোযব। 

৩.  অভধযক্ষত্র: 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো অনুযেদ ২(ক) এ উভিভখি সরকোভর দপ্তযরর যক্ষযত্র প্রয োজে হযব। 

আইযির আওিোে ভিবভন্ধি যসবো প্রদোিকোরী প্রভিষ্ঠোযির যক্ষযত্র ভিেিণকোরী সরকোভর দপ্তর অভিয োগ প্রভিকোযরর ব্যবস্থো 

গ্রহণ করযব। 

৪. অভিয োযগর প্রকৃভি: 

(ক)  িোগভরক অভিয োগ  (Public Grievance) :সরকোভর দপ্তযরর প্রভিশ্রুি যসবো বো পে এবং/অেবো যসবো প্রদোি 

পিভি সম্পযকে যকোযিো িোগভরযকর অসন্তুভষ্ট অেবো প্রযদে/প্রদি যসবোর সযে সম্পভকেি ভবভধ-বভহভূ েি কোজ অেবো 

িোগভরযকর ববধ অভধকোর প্রদোযি অস্বীকৃভির ভবষযে দোভখলকৃি আযবদি িোগভরক অভিয োগ ভহযসযব ভবযবভেি হযব। 

(খ)  কম েকিেো-কম েেোরী অভিয োগ (Staff Grievance) :সরকোভর দপ্তযর কম েরি অেবো অবসরপ্রোপ্ত যকোযিো কম েকিেো-

কম েেোরী সংভিষ্ট কর্তেপযক্ষর ভিকট হযি কম েকিেো-কম েেোরী ভহযসযব িাঁর প্রোপ্য য যকোযিো যসবো বো ববধ অভধকোর প্রোভপ্তর 

যক্ষযত্র অসন্তুষ্ট বো সংক্ষুব্ধ হযে প্রভিকোযরর জন্য আযবদি দোভখল করযল িো কম েকিেো-কম েেোরী অভিয োগ ভহযসযব গে হযব। 

অবসরপ্রোপ্ত কম েকিেো-কম েেোরীগযণর যপিিি, আনুযিোভষক, আভে েক সুভবধো-সংক্রোন্ত য যকোযিো অভিয োগও এ যেভণর 

অভিয োযগর  অন্তর্ভ েক্ত হযব।  
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(গ)  দোপ্তভরক অভিয োগ (Official Grievance): যকোযিো সরকোভর দপ্তমরর আওিাভুক্ত অেবো  প্রভিশ্রুি যসবো বো পে 

এবং/অেবো যসবো প্রদোি পিভি বো ববধ অভধকোর-সংক্রোন্ত ভবষযে অন্য যকোযিো দপ্তর কর্তেক দোভখলকৃি আযবদি দোপ্তভরক 

অভিয োগ ভহযসযব ভবযবভেি হযব। 

৫. অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক), আভপল কম েকিেো, অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল ও সমিেক: 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো এবং আভপল কম েকিেোর দোভেে প্রদোযির যক্ষযত্র যকোযিো কম েকিেোর যজষ্ঠেিো, যপিোগি 

জ্ঞোি, প্রজ্ঞো, দৃভষ্টিভে, এবং উপযুক্তিো ভবযবেিোে ভিযি হযব। অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো অনুপভস্থি েোকযল িাঁর ভবকল্প 

বো স্থলোভিভষক্ত কম েকিেো উক্ত দোভেে পোলি করযবি। অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোর সোভব েক িত্ত্বোবধোি করযব মভিপভরষদ 

ভবিোযগর অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল। িযব মকন্দ্রীয় অচিয াগ ব্যবস্থাপিা চস্টয়াচরং কচেটি  অচিয াগ প্রচিকার ব্যবস্থাপিা 

সংক্রান্ত িীচি চিি োরণী চবষয়সমূহ প োযলািিাপূব েক প্রযয়ােিীয় চিযদ েিিা প্রদাি করযবি। মোঠ প েোযের দপ্তরসমূযহর 

অভিয োগ প্রভিকোর কো েক্রযমর সমিে সোধযির লযক্ষে সুভিভদ েষ্ট অভধযক্ষযত্র সমিেকোরী ভিধ েোরণ করযি হযব।  

৫ .১.  অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক): 

৫.১.১.  অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক) ভিযেোগ পিভি: 

সকল সরকোভর দপ্তযর যসবো-সংক্রোন্ত অভিয োগ গ্রহণ এবং িো প্রভিকোযরর জন্য ভিম্নরূপিোযব একজি কম েকিেোযক 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক) ভহযসযব দোভেে প্রদোি করযি হযব:  

(ক)  যজলো, ভবিোগীে/আঞ্চভলক প েোযের দপ্তর এবং অভধদপ্তর/সংস্থো/স্বোভেেিোভসি প্রভিষ্ঠোিসহ অন্যোন্য দপ্তযরর 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো হযবি দপ্তর প্রধোি অেবো িাঁর মযিোিীি একজি যজেষ্ঠ কম েকিেো। উপযজলো ও ইউভিেি 

প েোযের দপ্তরসমূযহর অভিয োগ ভিষ্পভির জন্য সংভিষ্ট যজলো প েোযে একজি অভিক েোকযবি; এবং 

(ি) মিণোলে/ভবিোযগর অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো হযবি নূন্যিম একজি যুগ্মসভেব।  

৫.১.২ . অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক)-এর  কো েপভরভধ: 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেোর কো েপভরভধ হযব ভিম্নরূপ: 

(ক)  প্রোপ্ত অভিয োগ প্রভিকোযরর কো েক্রম গ্রহণ; 

(খ)   অভিয োগসমূহ ভবযিষণ কযর য  সকল অভিয োযগর পুিরোবৃভি ঘযট েোযক, যসগুযলো ভেভিিকরণ; 

(গ)  যসবো প্রদোি পিভি এবং সংভিষ্ট আইি-ভবভধ ও িীভিমোলো প্রণেি/সংযিোধযির সুপোভরি প্রদোি; 

(ঘ)  অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো সংযিোধি এবং সংভিষ্ট অন্যোন্য ভবষযে আদি েমোি প্রবিেি সম্পযকে 

সুপোভরি প্রদোি; 

(ঙ)  প্রোপ্ত অভিয োগ এবং প্রভিকোর-সংক্রোন্ত বোভষ েক প্রভিযবদি প্রণেি; 

(ে)  ভপ্রন্ট ও ইযলক্ট্রভিক ভমভিেো অেবো সোমোভজক য োগোয োগ মোধ্যযম প্রকোভিি যকোযিো সংবোদ, প্রভিযবদি বো 

ভেঠিপযত্র অভিয োযগর উপোদোি েোকযল যসগুযলো পরীক্ষোযন্ত  প্রভিকোযরর উযযোগ গ্রহণ; 

(ে)  অভিয োগকোরীযক অভিয োযগর ফলোফল সম্পযকে অবভহিকরণ; 

(জ)  অভিয োযগর যরকি ে সংরক্ষণ; এবং  

(ঝ)  অভিয োগ প্রভিকোযরর মোভসক প্রভিযবদি প্রস্তুিকরণ ও সংভিষ্ট উর্ধ্েিি কর্তেপযক্ষর ভিকট উপস্থোপি। 
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৫ .২.  আভপল কম েকিেো: 

৫.২.১.  আভপল কম েকিেো ভিযেোগ পিভি: 

অভিয োগ প্রভিকোর-সংক্রোন্ত আভপল ভিষ্পভির লযক্ষে সকল সরকোভর দপ্তযর ভিম্নরূপিোযব একজি কম েকিেোযক 

আভপল কম েকিেো ভহযসযব দোভেে প্রদোি করযি হযব:  

(ক) েন্ত্রণালয়/চবিাযগর সযে সরাসচর সংচিষ্ট আওিািীি দপ্তর/সংস্থার আচপল কে েকিো চহসাযব েন্ত্রণালয়/চবিাযগর 

অচিক দাচয়ত্ব পালি করযবি। মিণোলে/ভবিোগ ব্যিীি অন্যোন্য সকল দপ্তযরর যক্ষযত্র সংভিষ্ট দপ্তযরর পরবিী 

ঊর্ধ্েিি দপ্তযরর অভিক আভপল কম েকিেো ভহযসযব দোভেে পোলি করযবি; 

(খ) মিণোলে/ভবিোযগর আভপল কম েকিেো হযবি একজি অভিভরক্ত সভেব অেবো অভিযকর যজেষ্ঠ যুগ্ম সভেব। 

৫.২ .২ .  আভপল কম েকিেোর কো েপভরভধ: 

আভপল কম েকিেোর কো েপভরভধ হযব ভিম্নরূপ: 

(ক)  অভিয োগকোরী, দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো অেবো অভিযুক্ত কম েকিেো/কম েেোরীর আযবদযির ভিভিযি আভপল গ্রহণ ও 

ভিষ্পভি; 

(খ)  আওিোধীি দপ্তযরর অভিক-এর ভবরুযি উত্থোভপি অভিয োগ সম্পযকে কো েক্রম গ্রহণ;  

(গ)  ভিধ েোভরি সমযের মযধ্য আওিোধীি দপ্তযরর অভিক অভিয োগ প্রভিকোর িো করযল স্বি:প্রযণোভদি হযে ভিযদ েিিো 

প্রদোি ও ভিযদ েিিো প্রভিপোভলি িো হযল পদযক্ষপ গ্রহণ;  

(ঘ)  আওিোধীি দপ্তরসমূযহর অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো  পভরদি েি এবং ভিযদ েিিো প্রদোি; এবং 

 

(ঙ) আভপল কম েকিেো কর্তেক অভিয োগ প্রভিকোযর ব্যে ে হযল িো দপ্তর প্রধোিযক অবভহিকরণ এবং প্রযেোজিীে কো েক্রম 

গ্রহণ। 

৫.৩ . অভিয োগ  ব্যবস্থোপিো যসল  ও এর কো েপভরভধ: 

৫.৩.১ . অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর গঠি: 

মভিপভরষদ ভবিোযগ মভিপভরষদ সভেযবর সোভব েক িত্ত্বোবধোযি এবং সভেব, সমিে ও সংস্কোর, মভিপভরষদ ভবিোগ-

এর যির্তযে ভিম্নরূপ একটি অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল গঠিি হযব:  

১। সভেব, সমিে ও সংস্কোর                 - সিোপভি 

২। প্রভিভিভধ, প্রধোিমিীর কো েোলে (যুগ্ম সভেযবর ভিযে িে)      - সদস্যপ 

৩। প্রভিভিভধ, জিপ্রিোসি মিণোলে (যুগ্ম সভেযবর ভিযে িে)             - সদস্যপ 

৪। প্রভিভিভধ, অে ে ভবিোগ (যুগ্ম সভেযবর ভিযে িে)       - সদস্যপ 

৫। অভিভরক্ত/যুগ্ম সভেব (সংস্কোর), মভিপভরষদ ভবিোগ              - সদস্যপ-সভেব 

 

মভিপভরষদ ভবিোযগর অভিয োগ ব্যবস্থোপিো িোখো/অভধিোখো এই যসল-যক সোভেভবক সহোেিো প্রদোি করযব। 

৫.৩ .২ .  অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর কো েপভরভধ: 

অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল ভিম্নরূপ কো েোবভল সম্পোদি করযব: 

 (ক) মিণোলে/ভবিোগ/দপ্তর/সংস্থোর আভপল কম েকিেোর ভসিোযন্তর ভবরুযি দোযেরকৃি আভপযলর ভবষযে কো েক্রম গ্রহণ; 
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(খ) মিণোলে/ভবিোযগর অভিয োগ প্রভিকোযরর কো েক্রম ভিেভমি পভরবীক্ষণ ও সমিে; 

(গ)   অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সম্পভকেি প্রভিক্ষণ ও অবভহিকরণ কো েক্রম; 

(ঘ) ভিধ েোভরি সমযের মযধ্য যকোযিো মিণোলে/ভবিোযগর অভিয োগ ভিষ্পভি িো হযল িো প্রভিকোযরর জন্য ভিযদ েিিো 

প্রদোি অেবো প্রভিকোযরর উযযোগ গ্রহণ; 

(ঙ)  ভিধ েোভরি সমযের মযধ্য বো ভিরযপক্ষ ও ন্যোেোনুগিোযব যকোযিো অভিয োযগর প্রভিকোর িো হযল মভিপভরষদ সভেযবর 

অনুযমোদিক্রযম মিণোলে/ভবিোযগর অভিয োগ সম্পভকেি িভে, দভলল, প্রভিযবদি প্রভৃভি সংগ্রহ ও অভিয োগ 

ভিষ্পভির ভবষযে প্রযেোজিীে ভিযদ েিিো প্রদোি; 

(ে) অভিয োগ প্রভিকোযরর ভবষযে ও যসবোর মোযিোন্নেযি মিণোলে/ভবিোগ এবং অন্যোন্য দপ্তরযক প্রযেোজিীে পরোমি ে 

প্রদোি; 

(ে)  অভিক কর্তেক যপ্রভরি সুপোভরিসমূহ ভবযবেিো কযর প্রযেোজিীে পদযক্ষপ গ্রহণ;  

(জ) যসবোর মোযিোন্নেি, যসবো সহভজকরণ অেবো যসবোর ভবযমোি িীভিমোলো বো প্রভক্রেো ভবষযে জিগযণর পরোমি ে 

প্রদোযির সুয োগ সৃভষ্ট এবং য ৌভক্তক পরোমি েসমূহ সম্পযকে উপযুক্ত কো েক্রম গ্রহণ; এবং 

(ঝ) ‘যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং’ কভমটিযক সোভেভবক সহোেিো প্রদোি। 

৫.৪. যজলো ও ভবিোগীে  প েোযে অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোর সমিে: 

যজলো প েোযে যজলো প্রিোসক ও ভবিোগীে প েোযে ভবিোগীে কভমিিোর অভিয োগ প্রভিকোযরর ভবষযে স্ব স্ব অভধযক্ষযত্র 

সমিেক ভহযসযব ভিম্নরূপ দোভেে পোলি করযবি:   

(ক)  স্ব স্ব অভধযক্ষযত্রর অন্যোন্য দপ্তরসমূযহর অভিয োগ ভিষ্পভি-সংক্রোন্ত কো েক্রম পভরবীক্ষণ ও ভিযদ েিিো প্রদোি;  

(খ)  অভিয োগ ভিষ্পভি-সংক্রোন্ত যকোযিো জটিলিো সৃভষ্ট হযল িো ভিরসযির উযযোগ গ্রহণ;  

(গ)  অভিয োগ দোভখল ও ভিষ্পভি-সংক্রোন্ত গুরুেপূণ ে ভবষে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর যগোেযর আিেি; এবং 

(ঘ)  মোভসক সমিে সিোে আযলোেে সূভে ভহসোযব িা অন্তর্ভ েক্তকরণ। 

৬. অভিয োগ ও আভপল দোভখল পিভি: 

৬ .১.  অভিয োগ দোভখল পদ্ধচি: 

(ক) েন্ত্রণালয়/চবিাগ/দপ্তর/সংস্থা/স্বায়ত্বিাচসি প্রচিষ্ঠাি ও আওিািীি দপ্তর/যেলা/চবিাগীয় ও আঞ্চচলক প োযয়র 

অচফযসর মসবা সংচিষ্ট অচিয াগ প্রথযে মসই দপ্তযরর অচিয াগ চিষ্পচি কে েকিো (অচিক) বরাবর ডাকয াযগ অথবা 

ফ্রন্টযডযে সরাসচর অথবা অিলাইযি দাচিল করযি হযব; 

(খ) অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো-সংক্রোন্ত ওযেবসোইট (www.grs.gov.bd)-এর মোধ্যযম স্ব স্ব মিণোলে/ভবিোগ/দপ্তর/ 

সংস্থো/আঞ্চভলক অভফস/ভবিোগীে ও যজলো প েোযের অভফসসমূযহর অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক) বরোবর অভিয োগ 

দোভখল করো  োযব। এ েোড়ো অন্যোন্য পিভিযি (য মি ই-ফোইযলর মোধ্যযম প্রয োজে যক্ষযত্র অেবো কল যসন্টোযরর মোধ্যযম) 

অভিয োগ দোভখল করো  োযব।  অভিয োগ দোভখযলর যক্ষযত্র ভিধ েোভরি ফরম (সংয োজিী ‘ক-১’) ব্যবহোর করযি হযব। 

েন্ত্রণালয়/চবিাগ এবং সকল দপ্তযরর ফ্রন্ট মডযের োযমেযে অচিয াগ রহণহণ এবং প্রাচপ্ত স্বীকার প্রদাযির ব্যবস্থা থাকযব; 
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(গ) মিণোলে/ভবিোগ সংভিষ্ট অভিয োযগর যক্ষযত্র সরোসভর মিণোলে/ভবিোযগর অভিক বরোবর অেবো ফ্রন্ট যিযের 

মোধ্যযম অেবো সভেবোলযের ৫ িম্বর যগযট অবভস্থি মভিপভরষদ ভবিোযগর অভিয োগ গ্রহণ যকযন্দ্র সরোসভর অেবো িোকয োযগ 

অভিয োগ দোভখল করো  োযব; 

(ঘ)  ফ্রন্ট যিযস্কর যক্ষযত্র ভিযম্নোক্ত ভবষেসমূহ ভবযবেিোে ভিযি হযব: 

১.  যসবো প্রদোযির ভবষযে ফ্রন্ট যিযস্কর কম েকিেো/কম েেোরীযদর প্রভিক্ষযণর আযেোজি; 

২.  ফ্রন্ট যিযস্ক যসবো-সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, পুভস্তকো, ভসটিযজন স েোট েোর,  ফরম, ভিযদ েভিকো ইিেোভদ সংরক্ষণ; 

৩.  আযবদিকোরীযদর বসোর ব্যবস্থো রোখো এবং িোযদর প্রভি যসৌজন্যমূলক আেরণ প্রদি েি; এবং 

৪.  ফ্রন্ট যিযস্কর যসবোর মোি  োেোইযের  জন্য মূল্যোেি ফরম রোখো। 

 

(ঙ) যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভিযি বভণ েি সংভিষ্ট যসবো প্রদোযির ভিধ েোভরি সমেসীমো অভিক্রোন্ত হওেোর পূযব ে অভিয োগ 

দোভখল করো  োযব িো। িযব ভিধ েোভরি সমযের পূযব েই যসবোর আযবদযির ভবষযে ভসিোন্ত গৃহীি হযে েোকযল অভিয োগ দোভখল 

করো  োযব; 

(ে) সংক্ষুব্ধ ব্যভক্ত, প্রভিষ্ঠোি অেবো িাঁযদর মযিোিীি প্রভিভিভধ অভিয োগ দোযের করযি পোরযবি। প্রভিষ্ঠোযির যক্ষযত্র 

প্রভিষ্ঠোি প্রধোি কর্তেক মযিোিীি প্রভিভিভধ এবং ব্যভক্তর যক্ষযত্র ভিকটোত্মীে (বোবো-মো, স্বোমী-স্ত্রী অেবো সন্তোি) প্রভিভিভধ 

ভহযসযব অভিয োগ দোভখল করযি পোরযবি। দোপ্তভরক-অভিয োযগর যক্ষযত্র সংভিষ্ট দপ্তর প্রধোি অেবো িোর মযিোিীি কম েকিেো 

অভিয োগ দোভখল করযি পোরযবি; 

(ে)  অিলোইযি দোভখলকৃি অভিয োগসমূযহর ট্রেোভকং িম্বর সংবভলি প্রোভপ্তস্বীকোরপত্র ভদযি হযব এবং অভিয োগ 

ভিষ্পভির প্রিেোভিি িোভরখ উক্ত প্রোভপ্তস্বীকোরপযত্র উযিখ করযি হযব। যজলো প্রিোসযকর কো েোলযে অিলোইযি বো ই-ফোইযল 

প্রোপ্ত আযবদিসমূহ, অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো সংভিষ্ট দপ্তযর ভিষ্পভির জন্য যপ্ররণ করযবি।  অভিয োগ ভিষ্পভি সংক্রোন্ত 

অিলোইযি ব্যবস্থোপিো পূণ েরূযপ েোলু িো হওেো প েন্ত ফ্রন্ট যিযস্ক িোযকর মোধ্যযম প্রোপ্ত অভিয োগও ভসযেযম  সংরক্ষণ করযি 

হযব; 

(জ) য  সকল দপ্তযর ওযেব-ভিভিক অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো েোলু হযব যস সকল দপ্তযর অিলোইযি অভিয োগ 

দোভখলযক উৎসোভহি করযি হযব এবং অফলোইি, কল যসন্টোযরর মোধ্যযম প্রোপ্ত অভিয োগ ওযেব-ভিভিক অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোে ভিধ েোভরি ফরযম আপযলোি করযি হযব; 

(ঝ) ওযেব-ভিভিক অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোে প্রোপ্ত অেবো আপযলোিকৃি অভিয োগসমূযহর ট্রেোভকং িম্বর সংবভলি 

এসএমএস এবং/অেবো ইযমইল অভিয োগকোরীযক প্রদোি করযি হযব। ওযেব-ভিভিক ভসযেম েোলু িো েোকযল এসএমএস, 

ইযমইল অেবো িোকয োযগ প্রোভপ্তস্বীকোর প্রদোি করযি হযব; এবং 

(ঞ) অভিয োগ দোভখযলর যক্ষযত্র  ইউভিেি ভিভজটোল যসন্টোর অেবো অন্যোন্য ভিভজটোল যসন্টোরসমূযহর সহোেিো গ্রহণ 

করো  োযব। 

(ে) ভিযম্নোক্ত ভবষেসমূযহর যক্ষযত্র অভিয োগ দোভখল করো  োযব িো- 

• যকোযিো আদোলযি ভবেোরোধীি/িদন্তোধীি 

• িথ্য অভধকোর-সংক্রোন্ত; এবং 

• আযদি প্রোভপ্তর পর সংভিষ্ট আইি বো ভবভধর আওিোে ভরভিউ/আভপযলর সুয োগ রযেযে। 
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৬.২. আভপল দোভখল পদ্ধচি: 

অভিক কর্তেক ভিধ েোভরি সমযে অভিয োগ ভিষ্পভি িো হযল অেবো অভিক কর্তেক গৃহীি ব্যবস্থোে সংক্ষুব্ধ হযল অথবা 

উক্ত কে েকিোর চিকট অচিয াগ দাচিযলর সুয াগ িা থাকযল বা অচিয াগ দাচিযলর পর প্রচিকার মপযি ব্যথ ে হযল 

অভিয োগকোরী, দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো অেবো অভিযুক্ত কম েকিেো/কম েেোরী সংভিষ্ট আভপল কম েকিেোর ভিকট (অনুযেদ ৬.১ 

উভিভখি পিভি অনু োেী) ভিকট অিভধক এক মোযসর মযধ্য অিলোইযি (www.grs.gov.bd) অেবো প্রেভলি পিভিযি 

ভিধ েোভরি ফরযম (সংয োজিী ‘ক-২’) আভপল দোভখল করযি পোরযবি। 

৬.৩. অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযল অভিয োগ/আভপল দোভখল  পদ্ধচি: 

(ক)  যকোযিো অভিয োগ মিণোলে/ভবিোযগর আভপল কম েকিেো সংভিষ্ট হযল অিলোইযি (www.grs.gov.bd) অেবো 

প্রেভলি পিভিযি ভিধ েোভরি ফরযম (সংয োজিী ‘ক-৩’) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযল অভিয োগ দোভখল করো  োযব। 

(খ) মিণোলে/ভবিোগ ব্যিীি অন্যোন্য য  যকোযিো দপ্তযরর আভপল কম েকিেোর ভসিোযন্ত সংক্ষুব্ধ হযল অিলোইযি 

(www.grs.gov.bd) অেবো প্রেভলি পিভিযি ভিধ েোভরি ফরযম (সংয োজিী ‘ক-৪’) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযল আভপল 

করো  োযব। 

৭.  অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো: 

৭.১. অভিক-এর কো েপিভি: 

(ক)   অভিক অনুযেদ ৭.১.১. অনুসরণ কযর প্রোপ্ত অভিয োগ প্রোেভমক  োেোই-বোেোইযের পর দপ্তর প্রধোিযক অবভহি 

যরযখ ভিম্নরূপ পদযক্ষপ গ্রহণ করযবি: 

i) অভিয োগ অন্য যকোযিো দপ্তযরর সযে সংভিষ্ট হযল উক্ত দপ্তযরর অভিযকর ভিকট যপ্ররণ এবং আওিোধীি দপ্তযরর 

যসবো-সংক্রোন্ত হযল সংভিষ্ট অভিযকর ভিকট যপ্ররণ;  

ii) অভিয োগটি অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো (অভিক) সম্পভকেি হযল কো েক্রম গ্রহযণর জন্য সংভিষ্ট আভপল কম েকিেোর 

ভিকট যপ্ররণ; 

iii) েন্ত্রণালয়/চবিাযগর আচপল কে েকিো সংচিষ্ট হযল দপ্তর প্রিাযির অনুেচি সাযপযে িা অচিয াগ ব্যবস্থাপিা মসযল 

মপ্ররণ করযি হযব 

iv) েন্ত্রণালয়/চবিাগ ব্যিীি অন্যান্য আচপল কে েকিো সংচিষ্ট হযলও িা অচিয াগ ব্যবস্থাপিা মসযল মপ্ররণ করযি 

হযব; 

v) অভিয োগ এই ভিযদ েভিকোর আওিোে গ্রহণয োগ্য িো হযল উপযুক্ত কোরণ ভলভপবি কযর িভেজোিকরণ;  

vi) অভিয োগটি এই ভিযদ েভিকোর আওিোে গ্রহণয োগ্য ভবযবভেি হযল সংভিষ্ট যসবোর দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো/কম েেোরীর 

মিোমযির জন্য যপ্ররণ। 

(খ)  যসবো-সংভিষ্ট দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেোর মিোমযির জন্য অভিক যুভক্তসংগি সমে ভিধ েোরণ কযর যদযবি এবং যপ্রভরি 

অভিয োযগর সযে ভিযম্নোক্ত ভিযদ েিিো প্রদোি করযবি— 

i) অভিয োযগ উভিভখি যসবোটি ইযিোমযধ্য প্রদোি করো হযে েোকযল ভবস্তোভরি িথ্য প্রদোি করযি হযব;  

http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/
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ii) যসবো প্রদোি িো করো হযে েোকযল িো প্রদোি কযর ভবস্তোভরি িথ্যসহ অবভহি করযি হযব;  

iii) যসবো প্রদোযির জন্য অভধকির সমে প্রযেোজি হযল  যেোপযুক্ত কোরণ (explanation) জোিোযি হযব; 

iv) অধীিস্ত যকোযিো কম েকিেো/কম েেোরীর দোভেযে অবযহলোর কোরযণ ভিধ েোভরি সমযে বো পিভিযি যসবো প্রদোি করো 

সম্ভব িো হযে েোকযল ভবস্তোভরি উযিখ করযি হযব; 

v) আযবদযির অসম্পূণ েিো অেবো অন্য যকোযিো কোরযণ যসবো প্রদোি করো সম্ভব িো হযল  যেোপযুক্ত কোরণ উযিখ 

করযি হযব। 

(গ) অভিক প্রযেোজযি অভিয োগ-সম্পভকেি িভে, প্রভিযবদি, সংভিষ্ট কোগজপত্রোভদ, ভলভখি/যমৌভখক বক্তব্য ইিেোভদ 

সংগ্রহ করযি পোরযবি। 

(ঘ)  মিোমি প্রোভপ্তর পর অেবো ভিধ েোভরি সমযে মিোমি পোওেো িো যগযল অনুযেদ ৭.১(ঙ) অনুসাযর অভিক পরবিী 

কো েক্রম গ্রহণ করযবি। দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো অেবো অধীিস্থ কম েকিেো/কম েেোরী কর্তেক যসবো প্রদোযির যক্ষযত্র অসদোেরণ, 

ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো অভিেম সোভধি হযেযে মযম ে অভিযকর ভিকট প্রিীেমোি হযল ৭.১.২ অনুযেদ অনুসরযণ দপ্তর 

প্রধোযির অনুমভি গ্রহণপূব েক ভিভি িদযন্তর উযযোগ গ্রহণ করযি পোরযবি। 

(ঙ) অভিক দোভখলকৃি অভিয োগ, সংভিষ্ট কোগজপত্রোভদ, যসবো প্রদোিকোরীর মিোমি, প্রয োজে যক্ষযত্র িদন্ত প্রভিযবদি 

এবং প্রোসভেক িথ্য প েোযলোেিো কযর ভিম্নরূপ ভসিোন্ত গ্রহণ করযবি— 

i) অভিয োগ দোভখযলর পর সংভিষ্ট কম েকিেো/কম েেোরী কর্তেক ইযিোমযধ্য  যসবো প্রদোি করো হযে েোকযল ভবষেটির 

ভিষ্পভি করো হযেযে বযল গে করযবি। িযব অসদোেরণ, ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো অভিেযমর যক্ষযত্র  যেোপযুক্ত 

ব্যবস্থো গ্রহণ করযবি;  

ii) দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো কর্তেক যসবো প্রদোযির জন্য অভধক সমে প্রযেোজি মযম ে মিোমি প্রদোি করো হযল অভিক 

যুভক্তসেি সমে ভিধ েোরণ কযর উক্ত যসবো প্রদোযির ভিযদ েিিো প্রদোি করযবি; 

iii) দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো কর্তেক যসবো প্রদোি করো সম্ভব িে মযম ে প্রদি মিোমি সযন্তোষজিক ভবযবভেি হযল অভিক 

অভিয োগটি ভিষ্পন্ন করযবি;  

iv)  ভদ প্রিীেমোি হে য , অভিয োগকোরীযক প্রিেোভিি যসবো বো পে প্রদোি করো হেভি বো আংভিক প্রদোি করো 

হযেযে, িোহযল ভিভি যসবো প্রদোিকোরী কম েকিেো-কম েেোরীযক যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভি অনুসরণপূব েক উক্ত যসবো প্রদোি 

করোর জন্য ভিযদ েিিো প্রদোি করযবি; 

v) আইযির আওিোে ভিবভন্ধি যসবো প্রদোিকোরী প্রভিষ্ঠোযির যক্ষযত্র ভবযমোি আইি অনু োেী ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য 

দপ্তর প্রধোযির ভিকট সুপোভরি করযবি। 

vi) অন্যোন্য যক্ষযত্র মিোমি বো সুপোভরি দপ্তর প্রধোি/অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল/উপযুক্ত কর্তেপযক্ষর ভিকট যপ্ররণ 

করযবি। 

(ে) অভিক কর্তেক যসবো প্রদোিকোরীযক ৭.১ (ঙ) অনুযেযদ যসবো প্রদোযির ভিযদ েিিো যদওেোর পর ভিধ েোভরি সমযে উক্ত 

ভিযদ েিিো প্রভিপোভলি হযল অভিয োগটি ভিষ্পন্ন করযবি। ভিযদ েিিো প্রভিপোভলি িো হযল ৭.১.২ অনুযেদ অনুসরযণ দপ্তর 

প্রধোযির অনুমভি গ্রহণপূব েক িদযন্তর উযযোগ গ্রহণ করযবি। 

(ে) অভিযকর ভিকট যসবো প্রদোযির যক্ষযত্র যকোযিো প্রভিবন্ধকিো রযেযে মযম ে প্রিীেমোি হযল িো সমোধোযির জন্য ভিভি 

দপ্তর প্রধোযির ভিকট সুপোভরি করযবি। 
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(জ) িদন্ত কো েক্রযম যসবো প্রদোযির যক্ষযত্র যকোযিো কম েকিেো/কম েেোরীর অসদোেরণ, ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো 

অভিেযমর প্রমোণ পোওেো যগযল দপ্তর প্রধোযির অনুমভিক্রযম সরকোভর কম েেোরী (শৃঙ্খলো ও আভপল) ভবভধমোলো, ২০১৮ 

অনুসোযর ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য ভিেিণকোরী কর্তেপযক্ষর ভিকট সুপোভরি করযবি। 

৭.১.১. অভিয োগ  োেোই-বোেোই: 

(ক)  অভিয োগ প্রোভপ্তর পর অভিক অভিয োগ  োেোই-বোেোইযের যক্ষযত্র ভিযম্নোক্ত ভবষেসমূহ ভবযবেিো করযবি: 

 

১.  অভিয োগটি সংভিষ্ট-যসবোপ্রদোিকোরী দপ্তযরর যসবো ভকংবো পযের মোি অেবো পিভি-সংক্রোন্ত ভকিো; 

২.  যসবো প্রদোযির যক্ষযত্র যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভি (Citizen’s Charter)- এ বভণ েি যসবোর মোি লঙ্ঘি করো হযেযে 

ভকিো; 

৩. অভিয োগটি যকোযিো িোগভরকযক িাঁর প্রোপ্য যসবো যেযক বভঞ্চিকরণ ভকংবো িাঁযক যসবো প্রদোযি অয ৌভক্তকিোযব 

ভবলভম্বিকরণ-সংক্রোন্ত ভকিো;  

৪.  অভিয োযগ প্রযদে/প্রদি যসবোর সযে সম্পভকেি ভবভধ-বভহভূ েি কোজ বো অভিেযমর প েোপ্ত উপোদোি আযে ভকিো;  

৫.  অভিয োযগ যসবো প্রদোযি অসদোেরযণর প েোপ্ত উপোদোি আযে ভক িো; 

৬.  অভিয োগকোরীর পূণ ে ঠিকোিো, যফোি, ই-যমইল ইিেোভদ আযে ভক িো; 

৭.   অভিয োগকোরী কী ভবষযে প্রভিকোর েোি যস সম্পযকে প েোপ্ত িথ্য অভিয োযগ সভন্নযবভিি আযে ভক িো;  

৮. অনুযেদ ৬.১ (ে)-এ উভিভখি ভিযদ েিিো যমোিোযবক অভিয োগ দোভখল করো হযেযে ভক িো; এবং 

৯.  অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব অভিয োগ দোযের করো হযেযে ভক িো।  

(খ) অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব অভিয োগ দোযের করযল অভিয োগটির ওপর কো েক্রম গ্রহণ করো হযব ভক িো, যস ভবষযে 

অভিয োযগর ধরি/গুরুে অনু োেী অভিক  েো ে পদযক্ষপ গ্রহণ করযবি; 

(গ) সংভিষ্ট আইি বো ভবভধর আওিোে ভরভিউ/আভপযলর সুয োগ রযেযে এরূপ যক্ষযত্র ভরভিউ/আভপযলর ভসিোযন্তর 

ভবষযে এই ভিযদ েভিকোর আওিোে কো েক্রম গ্রহযণর প্রযেোজি যিই। িযব যসবোর মোি লঙ্ঘযির যক্ষযত্র কো েক্রম গ্রহণ করো 

 োযব; এবং 

(ঘ) উক্তরূপ  োেোই-বোেোইযের পর অভিক  যেোপযুক্ত ব্যবস্থো গ্রহযণর মোধ্যযম অভিয োগ ভিষ্পভির ব্যবস্থো গ্রহণ 

করযবি। 

৭.১.২. অভিয োগ িদন্ত: 

(ক) িদযন্তর ভসিোন্ত গ্রহণ করোর পর অভিক ভিম্নরূপ উযযোগ গ্রহণ করযবি:  

i) সংভিষ্ট যসবোপ্রদোিকোরী কম েকিেো-কম েেোরী পদম েোদোে অভিক-এর অধস্তি  হযল দপ্তর প্রিাযির অনুযোদিক্রযে 

ভিভি ভিযজই িদযন্তর কো েক্রম গ্রহণ করযি পোরযবি; 

ii) সংভিষ্ট যসবোপ্রদোিকোরী কম েকিেো সমপ েোযের বো ঊর্ধ্েিি কম েকিেো হযল ভিভি সংভিষ্ট দপ্তর প্রধোযির 

অনুযমোদিক্রযম উর্ধ্েিি কর্তেপযক্ষর মোধ্যযম িদযন্তর কো েক্রম গ্রহণ করযবি; 

(খ) অভিক ভিযজ অেবো সংভিষ্ট যসবোপ্রদোিকোরী কম েকিেো/কম েেোরীর নূেিিম এক ধোপ ঊর্ধ্েিি কম েকিেোযক িদন্ত 

কম েকিেো ভহযসযব দোভেে প্রদোি কযর ভকংবো অিভধক ভিি সদযস্যপর িদন্ত কভমটি গঠি কযর অভিয োগ িদযন্তর ব্যবস্থো 

করযি পোরযবি; 

(গ) িদন্ত প্রভিযবদি দোভখযলর জন্য অভিক সযব েোচ্চ ২০ কো েভদবস সমে ভিধ েোরণ কযর যদযবি; 
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(ঘ) িদন্ত কম েকিেো/িদন্ত কভমটি সমে ভিধ েোরণ কযর অভিয োগকোরী, অভিযুক্ত কম েকিেো-কম েেোরী অেবো সংভিষ্ট অন্য 

যকোযিো ব্যভক্তযক শুিোভিযি হোভজর হওেো বো ভলভখি বক্তব্য প্রদোযির জন্য যিোটিি প্রদোি করযবি;  

(ঙ)  সংভিষ্ট কোগজপত্র এবং বক্তব্য প েোযলোেিো কযর িদন্ত কম েকিেো/িদন্ত কভমটি অভিযকর ভিকট সুভিভদ েষ্ট 

মিোমিসহ িদন্ত প্রভিযবদি দোভখল করযবি। যকোযিো কম েকিেো/কম েেোরীর অসদোেরণ, ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো অভিেযমর 

প্রমোণ পোওেো যগযল অেবো যসবো প্রদোযি যকোযিো প্রভিবন্ধকিো েোকযল িো প্রভিযবদযি উযিখ করযবি।  

 

৭.২. আভপল কম েকিেোর কো েপিভি: 

(ক)  আভপল কম েকিেো অনুযেদ ৭.১.১. অনুসরণ কযর প্রোপ্ত আভপল প্রোেভমক  োেোই-বোেোইযের পর কো েক্রম গ্রহণ 

করযবি; 

(খ) আভপল কম েকিেো প্রযেোজযি যুভক্তসেি সমে ভিধ েোরণ কযর অভিক অেবো সংভিষ্ট কম েকিেো-কম েেোরী বো ব্যভক্তর 

মিোমি গ্রহণ করযবি; 

(গ) আভপল কম েকিেো প্রযেোজযি অভিয োগ-সম্পভকেি িভে, প্রভিযবদি, সংভিষ্ট কোগজপত্রোভদ, ভলভখি/যমৌভখক বক্তব্য 

ইিেোভদ িথ্য-প্রমোণ িলব/সংগ্রহ করযি পোরযবি; 

(ঘ)  আভপল কম েকিেো প্রযেোজিীে যক্ষযত্র অনুযেদ ৭.১.২ এ বভণ েি অভিযকর অনুসৃি পিভির ন্যোে িদযন্তর উযযোগ 

গ্রহণ করযি পোরযবি; 

(ঙ) সকল কোগজপত্র, মিোমি এবং প্রয োজে যক্ষযত্র িদন্ত প্রভিযবদি প েোযলোেিো কযর আভপল কম েকিেোর ভিকট  ভদ 

প্রিীেমোি হে: 

i) অভিক-এর ভসিোন্ত  েো ে ভেল, িযব ভিভি অভিযকর ভসিোন্ত সমে েি কযর সংভিষ্ট সকলযক িাঁর ভসিোন্ত অবভহি 

করযবি;  

ii) যসবোপ্রদোিকোরী কম েকিেো/কম েেোরী অভিযকর ভসিোন্ত  েো েিোযব প্রভিপোলি কযরিভি, যসযক্ষযত্র ভসিোন্ত 

প্রভিপোলযির জন্য ভিভি যসবো প্রদোিকোরীযক ভিযদ েিিো প্রদোি করযবি; 

iii) অভিযকর ভসিোন্ত  েো ে িো হযল, যসযক্ষযত্র ভিভি উপযুক্ত ভিযদ েিিো প্রদোি করযবি; 

iv) অভিযুক্ত কম েকিেো/কম েেোরীর অসদোেরণ, ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো অভিেযমর প্রমোণ পোওেো যগযল দপ্তর প্রধোযির 

অনুমভিক্রযম সরকোভর কম েেোরী (শৃঙ্খলো ও আভপল) ভবভধমোলো, ২০১৮ অনুসোযর ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য ভিেিণকোরী 

কর্তেপযক্ষর ভিকট সুপোভরি করযবি; 

v) অন্যোন্য যক্ষযত্র মিোমি বো সুপোভরি দপ্তর প্রধোি/অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল/উপযুক্ত কর্তেপযক্ষর ভিকট যপ্ররণ 

করযবি। 

৭.৩. অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর কো েপিভি: 

(ক) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর ভিকট অভিয োগ/আভপল দোভখল করো হযে েোকযল যসযলর সদস্যপ সভেব অনুযেদ 

৭.১.১ অনুসরণ কযর প্রোেভমক  োেোই-বোেোইযের পর যসযলর ভিকট ভসিোযন্তর জন্য উপস্থোপি করযবি।  

(খ) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল প্রযেোজি মযি করযল মিোমি প্রদোযির জন্য অভিক বো আভপল কম েকিেো অেবো সংভিষ্ট 

ব্যভক্তর মিোমি গ্রহণ করযবি। এযক্ষযত্র ভিভি মিোমি প্রদোযির জন্য সমে ভিধ েোরণ কযর যদযবি; 



xv 

 

(গ) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল প্রযেোজযি অভিয োগ সম্পভকেি িভে, দভলল, প্রভিযবদি, ভলভখি/যমৌভখক বক্তব্য 

ইিেোভদ িথ্য-প্রমোণ সংগ্রহ করযি পোরযবি; 

(ঘ)  িদযন্তর উযযোগ গ্রহযণর প্রযেোজি হযল যসল অনুযেদ ৭.১.২ অনুসরণ কযর কো েক্রম গ্রহণ করযব।  

(ঙ) সকল কোগজপত্র, মিোমি এবং প্রয োজে যক্ষযত্র িদন্ত প্রভিযবদি প্রোভপ্তর পর অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল ভিযম্নোরূপ 

পদযক্ষপ গ্রহণ করযব: 

i) অচিয াগ সঠিক সেযয় চিষ্পচি িা হযল দপ্তর প্রিাযির চিকট অবচহি করযি পারযবি; 

ii)  ভদ প্রিীেমোি হে য , অভিয োগ  েো েিোযব ভিষ্পভি করো হেভি, িোহযল যসল সংভিষ্ট কর্তেপক্ষযক  েো ে 

ভসিোন্ত প্রদোি করযব; 

iii) যসবো প্রদোযির ভবষযে যকোযিো প্রভিবন্ধকিো রযেযে মযম ে প্রিীেমোি হযল িো সমোধোযির জন্য সংভিষ্ট 

মিণোলে/ভবিোগযক সুপোভরি প্রদোি করযব; 

iv) অভিযুক্ত কম েকিেো/কম েেোরীর ভবরুযি অসদোেরণ, ভবভধ-বভহভূ েি কোজ ভকংবো অভিেযমর প্রমোণ পোওেো যগযল অেবো 

যসযলর ভিযদ েিিো প্রভিপোলি িো করযল মভিপভরষদ সভেবযক অবভহি যরযখ সরকোভর কম েেোরী (শৃঙ্খলো ও আভপল) 

ভবভধমোলো, ২০১৮ অনুসোযর ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য ভিেিণকোরী কর্তেপযক্ষর ভিকট যপ্ররণ করযব; 

v) অন্যোন্য যক্ষযত্র মিোমি বো সুপোভরি দপ্তর প্রধোি/উপযুক্ত কর্তেপযক্ষর ভিকট যপ্ররণ করযব;  

(ে) প্রয োজে যক্ষযত্র অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল মিোমি বো সুপোভরি যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং কভমটির 

ভিকট অনুযমোদযির জন্য উপস্থোপি করযব এবং িো সংভিষ্ট দপ্তযর যপ্ররণ করযব। 

৭.৪. অভিয োগ ও আভপল ভিষ্পভি: 

(ক) অভিক, আভপল কম েকিেো অেবো অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক প্রদি যসবো প্রদোযির ভিযদ েিিো প্রভিপোভলি হযল 

অভিয োগ ভিষ্পভি হযেযে মযম ে গে হযব;  

(খ)  িদন্ত প্রভিযবদি প েোযলোেিো কযর িো সযন্তোষজিক হযল অভিয োগ ভিষ্পভি করযি পোরযব; 

(গ) দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো অেবো অভিযুক্ত কম েকিেো/কম েেোরী যসবো প্রদোি করো সম্ভব িে মযম ে মিোমি প্রদোি করযল 

এবং িো সযন্তোষজিক বযল ভবযবভেি হযল অভিক, আভপল কম েকিেো অেবো অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল প্রয োজে যক্ষযত্র 

অভিয োগ ভিষ্পভি করযি পোরযবি; 

(ঘ) অভিক, আভপল কম েকিেো অেবো অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক সরকোভর কম েেোরী (শৃঙ্খলো ও আভপল) 

ভবভধমোলো, ২০১৮ অনুসোযর ব্যবস্থো গ্রহযণর জন্য সুপোভরি করো হযল অভিয োগ ভিষ্পভি হযেযে মযম ে গে হযব; 

(ঙ) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক মিণোলে/ভবিোযগ সুপোভরি অেবো ভিযদ েিিো প্রদোি করো হযল অভিয োগ ভিষ্পভি 

হযেযে মযম ে গে হযব; 

(ে) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং কভমটির অনুযমোভদি মিোমি বো 

সুপোভরি সংভিষ্ট দপ্তযর যপ্ররণ এবং িো বোস্তবোেি করো হযল অভিয োগ ভিষ্পভি হযেযে মযম ে গে হযব; 

(ে)  প্রভিটি অভিয োগ ভিষ্পভির সযে সযে ইযলক্ট্রভিক মোধ্যযম অেবো িোকয োযগ বো বোহযকর মোধ্যযম ৭(সোি) 

কো েভদবযসর মযধ্য অভিয োগকোরীযক অভিয োযগর ফলোফল সম্পযকে অবভহি করযি হযব ।  
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৭.৪.১. অভিয োগ ও আভপল ভিষ্পভির সমেসীমো: 

(ক) অভিক কর্তেক অভিয োগ ভিষ্পভির সযব েোচ্চ সমেসীমো ভিম্নরূপ- 

i) সোধোরণিোযব অভিয োগ ভিষ্পভির সযব েোচ্চ সমেসীমো হযব ৩০ কো েভদবস; 

ii) িদযন্তর উযযোগ গৃহীি হযল অভিভরক্ত ১০ কো েভদবস সমযের মযধ্য অভিয োগ ভিষ্পভি করযি হযব। 

(খ) আভপল ভিষ্পভির সযব েোচ্চ সমেসীমো আভপল দোভখযলর িোভরখ যেযক অিভধক ২০ কো েভদবস; 

(গ) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক অভিয োগ/আভপল ভিষ্পভির সযব েোচ্চ সমেসীমো হযব অিভধক ৬০ কো েভদবস। 

(ঘ) অনুযেদ ৭.৩ (ে) অনুসোযর যসল কর্তেক সুপোভরি বো পরোমি ে প্রদোযির ২০ কো েভদবযসর মযধ্য মিণোলে/ভবিোগ িো 

ভিষ্পভির ব্যবস্থো যিযব। 

৮. অসিয/হয়রাচিমূলক অচিয াযগর চবষযয় করণীয়:  

যকোযিো অভিয োগকোরী অিেোসগিিোযব অসিে এবং কোউযক হেরোভি করোর জন্য ভকংবো অন্য যকোযিো অসৎ 

উযেযে অভিয োগ দোভখল কযরি মযম ে প্রমোভণি হযল অভিক-এর সুপোভরযির ভিভিযি সংভিষ্ট আভপল কম েকিেো উক্ত 

অভিয োগকোরীযক কোযলো িোভলকোর্ভক্ত করযি পোরযবি। এরূপ কোযলো িোভলকোর্ভক্ত ব্যভক্তর ভিকট যেযক পরবিী সমযে প্রোপ্ত 

যকোযিো অভিয োগ কর্তেপক্ষ ভবিো পদযক্ষযপ খোভরজ করযি পোরযবি। িোেোড়ো িোভলকোভূক্ত যকোি অভিয োগকোরী অিলোইযি 

যকোি অভিয োগ দোভখযল অনুমভি পোযবি িো। 

৯. েন্ত্রণালয়/চবিাগ এবং আওিািীি প্রচিষ্ঠাি প্রিাযির দাচয়ত্ব: 

মোঠ প েোে যেযক মিণোলে/ভবিোগ প েন্ত সকল সরকোভর দপ্তর প্রধোি ভিম্নরূপ দোভেে পোলি করযবি: 

(ক) অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো এবং কম েকিেো/কম েেোরীযদর অভধকোর ও দোভেযের ভবষযে সযেিিিো সৃভষ্ট; 

(খ)  যসবো প্রদোযি সক্ষমিো বৃভির জন্য কম েকিেো/কম েেোরীযদরযক প্রযেোজিীে প্রভিক্ষণ প্রদোি; 

(গ) অনুযেদ ৫.১ এবং ৫.২ অনুসরণ কযর স্বীে দপ্তযরর অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো এবং আভপল কম েকিেো ভিযেোগ; 

(ঘ)  িথ্য বোিোেযি (ওযেব যপোট েোযল) ও যসবো প্রদোি প্রভিশ্রুভিযি অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো এবং আভপল কম েকিেোর 

িোম, দোপ্তভরক ঠিকোিো, যফোি ও ফেোে িম্বর, ইযমইল ঠিকোিো, আযবদযির পিভি ইিেোভদ সংয োজি ও হোলিোগোদ 

ভিভিিকরণ; 

(ঙ)  প্রভি মোযস সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠোি এবং আওিোধীি দপ্তরসমূযহর অভিয োগ-সংক্রোন্ত প্রভিযবদি ভিধ েোভরি েযক 

প্রণেিপূব েক পরবিী ঊর্ধ্েিি দপ্তযর ইযলক্ট্রভিক/প্রেভলি পিভিযি যপ্ররণ;  

(ে) সংভিষ্ট দপ্তযরর অভিক-এর কোজ ভিেভমি মভিটভরং এবং অভিক-এর সুপোভরি বোস্তবোেযির উযযোগ গ্রহণ; 

(ে) অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর সুপোভরি বোস্তবোেি ভিভিিকরণ; 

(জ) মোঠ প েোযের দপ্তযরর যক্ষযত্র সপ্তোযহ একভদি এবং যকন্দ্রীে প েোযের দপ্তযরর যক্ষযত্র মোযস একভদি গণশুিোভি গ্রহণ; 

(ঝ) অিলোইযি এবং ফ্রন্ট যিস্ক-এর মোধ্যযম অভিয োগ গ্রহযণর ব্যবস্থো ভিভিিকরণ; এবং 
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(ঞ) আওিোধীি দপ্তরসমূযহর অভিয োগ প্রভিকোর কো েক্রম িদোরভক ও প্রযেোজিীে ভিযদ েিিো প্রদোি। 

 (ক) সংভিষ্ট মিণোলে/ভবিোগ এবং আওিোধীি দপ্তযরর অভিয োগ প্রভিকোযরর িথ্য সংবভলি বোৎসভরক প্রভিযবদি 

প্রকোি; 

(খ)  জিসযেিিিো বৃভির লযক্ষে অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো সম্পভকেি ভলফযলট ও পুভস্তকো প্রকোি এবং ভমভিেোযি 

প্রেোযরর উযযোগ গ্রহণ; এবং 

(গ) য  সকল যসবো-সংভিষ্ট অভিয োগ সবযেযে যবভি গৃহীি হে, যসগুযলো ভেভিি কযর সহভজকরণ ও ই-সোভি েযস 

রূপোন্তযরর উযযোগ গ্রহণ,  োযি অভিয োযগর সংখ্যো এবং যসবো গ্রহীিোযদর যিোগোভন্ত ক্রমোিযে হ্রোস পোে। 

১০.  মভিপভরষদ ভবিোযগর দোভেে: 

(ক)  য  সকল মিণোলে/ভবিোযগ অভধক সংখ্যক অভিয োগ পোওেো  োে, যসগুযলোর িোভলকো প্রণেি এবং অভিয োযগর 

প্রভিকোর ও ভিরসযির লযক্ষে কো েকর ব্যবস্থো উদ্ভোবযির মোধ্যযম অভিয োযগর সংখ্যো কভমযে আিোর ব্যবস্থো গ্রহণ; এবং 

(খ)  ভবভিন্ন মিণোলে/ভবিোগ হযি প্রোপ্ত অভিয োগ ভিষ্পভি কো েক্রযমর ভবযিষণ কযর বোভষ েক প্রভিযবদি প্রকোি। 

১১. িদোরভক ও পভরবীক্ষণ: 

(ক)  মভিপভরষদ ভবিোযগ মভিপভরষদ সভেযবর যির্তযে ভিম্নরূপ একটি ‘যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং’ কভমটি 

মিণোলে/ভবিোগসমূযহর সহোেিোে যদযির সরকোভর/আধোসরকোভর/স্বোেিিোভসি দপ্তরসমূযহর অভিয োগ ব্যবস্থোপিো কো েক্রম 

িদোরভক ও পভরবীক্ষণ করযব:  

১। মভিপভরষদ সভেব        - সিোপভি 

২। মুখ্য সভেব/সভেব, প্রধোিমিীর কো েোলে               - সদস্যপ 

৩। ভসভিের সভেব, জিপ্রিোসি মিণোলে     - সদস্যপ 

৪। সভেব, অে ে ভবিোগ      - সদস্যপ 

৫। সভেব, জিভিরোপিো ভবিোগ, স্বরোষ্ট্র মিণোলে    -          সদস্যপ 

৬। সভেব, স্বোস্থে যসবো ভবিোগ     -          সদস্যপ 

৭। সভেব, মোধ্যভমক ও উচ্চ ভিক্ষো ভবিোগ, ভিক্ষো মিণোলে               -          সদস্যপ 

৮। সভেব, ভূভম মিণোলে      - সদস্যপ 

৯। সভেব, আইি ও ভবেোর ভবিোগ     - সদস্যপ 

১০। সভেব, মলচেসযলটিি ও সংসদ চবষয়ক ভবিোগ   - সদস্যপ 

১১। সভেব, সমোজকল্যোণ মিণোলে     - সদস্যপ 

১২। সভেব, সমিে  ও সংস্কোর, মভিপভরষদ ভবিোগ    -  সদস্যপ-সভেব 

 

এই ভিযদ েভিকোর আওিোে ‘সভেব’ বলযি ‘ভসভিের সভেব’ এবং ‘িোরপ্রোপ্ত সভেব’ও যবোঝোযব। 

(খ) কভমটি প্রভি েে মোযস অন্তি একবোর অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল কর্তেক উপস্থোভপি অভিয োগসমূহ প েোযলোেিো 

করযব। ভবভিন্ন মিণোলে/ভবিোগ/অভধদপ্তর/সংস্থোে অভিষ্পন্ন অভিয োযগর ভবষযেও কভমটি প্রযেোজিীে ভদক -ভিযদ েিিো প্রদোি 

করযব; 

(গ) যপিিি, গ্রেোচুইটি ইিেোভদ সমস্যপো-সংক্রোন্ত  ভবষে এই কভমটির ভবযবেিোর জন্য যপি করো হযব;  এবং  
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(ঘ) অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো-সংক্রোন্ত িীভি-ভিধ েোরণী ভবষেসমূহ প েোযলোেিোযন্ত কভমটি প্রযেোজিীে ব্যবস্থো গ্রহণ 

করযব। 

 
১২. অভিয োগ-ভবষেক গযবষণো: 

 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপিো প্রবিেযির অন্যিম উযেে হযে যসবোপ্রিেোিীযদর অভিয োযগর প্রভিকোর েোড়োও 

অভিয োযগর প্রকৃভি, কোরণ ও িো প্রভিযরোযধর উপোে অনুসন্ধোি করো,  োযি জিযসবো কো েক্রযম সুিোসি ভিভিি করো সম্ভব 

হে। এ লযক্ষে অভিয োগসমূযহর ভবষযে মিণোলে/ভবিোগসমূহ গযবষণো পভরেোলিোপূব েক বোৎসভরক ফলোফল প্রকোযির ব্যবস্থো 

গ্রহণ করযব। মভিপভরষদ ভবিোগ গযবষণোলব্ধ ফলোফযলর ভিভিযি জিযসবোর মোি বৃভির ভিভমি প্রযেোজিীে সংস্কোরমূলক 

কো েক্রম গ্রহযণর উযযোগ যিযব। 

১৩. ভিযদ েভিকো সংযিোধি  : 

 

এ ভিযদ েভিকোর যকোযিো ভবষে পরবিীযি সংযিোধি করোর প্রযেোজি হযল যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং 

কভমটি িো সংযিোধি করযি পোরযব।  

১৪. ভবভবধ: 

 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোর কো েক্রম আরও সুসংহি করোর লযক্ষে কম েকিেো-কম েেোরীযদর প্রভিক্ষণ ও প্রযণোদিো 

প্রদোি, গযবষণোলব্ধ ফলোফল প্রকোি এবং যসবোসংভিষ্ট আইি-ভবভধসমূহও প েোযলোেিো করো প্রযেোজি। অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোপিো সম্পযকে একটি পূণ েোে আইি েোকযল জিযসবো কো েক্রযম স্বেিো, জবোবভদভহ ও গভিিীলিো বজোে েোকযব এবং 

িোগভরক অভধকোর বোস্তবোেযির পে আরও সুগম হযব। এ লযক্ষে যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপিো ভেেোভরং কভমটি প্রযেোজিীে 

পদযক্ষপ গ্রহণ করযব। 
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সংয োজনী ‘ক-১’: অভিয োগ দোভিল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.১ (ক) দ্রষ্টব্য ] 
 

বরাবর 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো 

...................................................... (দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (দপ্তযরর ঠিকোিো) 

  অভিয োযগর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ িোগভরক অভিয োগ   ≥ দোপ্তভরক অভিয োগ  ≥ কম েকিেো-কম েেোরী অভিয োগ 

অভিয োগকোরীর িথ্য 

০১। অভিয োগকোরীর িোম * : ........................................................................... 

০২। জোিীে পভরেেপত্র /জন্ম ভিবন্ধি/ পোসযপোট ে িম্বর * : ........................................................................... 

০৩। স্থোেী ঠিকোিো * : ........................................................................... 

   ........................................................................... 

০৪। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ........................................................................... 

    ........................................................................... 

০৫। যমোবোইল িম্বর * : ........................................................................... 

০৬। ই-যমইল : ........................................................................... 

সংভিষ্ট যসবোর িথ্য 

০৭। যসবোর িোম * : ........................................................................... 

০৮। যসবোর আযবদযির িোভরখ : ........................................................................... 

০৯। যসবোর ট্রেোভকং িম্বর (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ........................................................................... 

১০। যসবোপ্রোেীর িোম : ........................................................................... 

১১। যসবোপ্রোেীর সযে অভিয োগকোরীর সম্পকে  

(প্রয ােয মেযত্র) 

: স্বেং/ প্রভিষ্ঠোযির প্রভিভিভধ/ ভিকটোত্মীে 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

১২। অভিয োযগর ভবষে * : ........................................................................... 

১৩। অভিয োযগর বণ েিো * : ........................................................................... 

 (প্রযেোজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ........................................................................... 
 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিে 

 

িোভরখ : ...................................  অভিয োগকোরীর স্বোক্ষর  

সংযুভক্ত:  ১। অভিয োযগর বণ েিো 

 ২। সংভিষ্ট কোগজপত্র 

            ৩। জোিীে পভরেেপত্র /জন্ম ভিবন্ধি সিযদর অনুভলভপ 
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সংয োজনী ‘ক-২’: আভিল দাখিল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.২ দ্রষ্টব্য ] 

বরাবর 

আভপল কম েকিেো 

...................................................... (য  দপ্তযরর ভসিোযন্তর ভবরুযি আভপল উক্ত দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (য  দপ্তযরর ভসিোযন্তর ভবরুযি আভপল উক্ত দপ্তযরর ঠিকোিো) 

এবং  

...................................................... (আভপল কম েকিেোর পদভব) 

...................................................... (আভপল কম েকিেোর দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (আভপল কম েকিেোর দপ্তযরর ঠিকোিো) 

 
আভপলকোরীর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ অভিয োগকোরী/যসবোপ্রোেী   ≥ দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো  ≥ অভিযুক্ত কম েকিেো-কম েেোরী  

আভপলকোরীর িথ্য 

০১। আভপলকোরীর িোম * : ................................................................... 

০২। স্থোেী ঠিকোিো * : ................................................................... 

   ................................................................... 

০৩। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ................................................................... 

    ................................................................... 

০৪। যমোবোইল িম্বর * : ................................................................... 

০৫। ই-যমইল : ................................................................... 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

০৬। যসবো সংভিষ্ট দপ্তযরর িোম   :  

০৭। যসবোর িোম * : ................................................................... 

০৮। অভিয োযগর ভবষে * : ................................................................... 

০৯। অভিয োযগর ট্রেোভকং িম্বর (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ................................................................... 

১০। অভিয োগ ভিষ্পভির িোভরখ (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ................................................................... 

আভপল সংক্রোন্ত িথ্য 

১১। আভপযলর বণ েিো   : ................................................................... 

 (প্রযেোজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ................................................................... 

 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিে 

 

িোভরখ : ...................................  আভপলকোরীর স্বোক্ষর  

সংযুভক্ত:  ১। আভপযলর বণ েিো 

 ২। অভিয োযগর অনুভলভপ   

       ৩। সংভিষ্ট কোগজপত্র 



xxi 

 

সংয োজনী ‘ক-৩’: মন্ত্রণালয়/খিভাগের আখিল কম মকর্মার খিরুগে অভিয োগ ব্যবস্থোিনো সসযল অভিয োগ দোভিল 

ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (সংযিোভধি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.৩ (ক) দ্রষ্টব্য ] 
 

সিোপভি 

অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল 

মভিপভরষদ ভবিোগ 

অভিয োযগর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ িোগভরক অভিয োগ   ≥ দোপ্তভরক অভিয োগ  ≥ কম েকিেো-কম েেোরী অভিয োগ  

অভিয োগকোরীর িথ্য 

০১। অভিয োগকোরীর িোম * : ............................................................................ 

০২। জোিীে পভরেেপত্র /জন্ম ভিবন্ধি/ পোসযপোট ে িম্বর * : ............................................................................ 

০৩। স্থোেী ঠিকোিো * : ............................................................................ 

   ............................................................................ 

০৪। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ............................................................................ 

    ............................................................................ 

০৫। যমোবোইল িম্বর * : ............................................................................ 

০৬। ই-যমইল : ............................................................................ 

সংভিষ্ট যসবোর িথ্য 

০৭। যসবো-সংভিষ্ট মিণোলে/ভবিোগ * : ............................................................................ 

০৮। যসবোর িোম * : ............................................................................ 

০৯। যসবোর আযবদযির িোভরখ : ............................................................................ 

১০। যসবোর ট্রেোভকং িম্বর (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ............................................................................ 

১১। যসবোপ্রোেীর িোম : ............................................................................ 

১২। যসবোপ্রোেীর সযে অভিয োগকোরীর সম্পকে : স্বেং/ প্রভিষ্ঠোযির প্রভিভিভধ/ ভিকটোত্মীে 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

১২। অভিয োযগর ভবষে * : ............................................................................ 

১৩। অভিয োযগর বণ েিো * : ............................................................................ 

 (প্রযেোজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ............................................................................ 

 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিে 

 

িোভরখ : ...................................  অভিয োগকোরীর স্বোক্ষর  

 সংযুভক্ত:  ১। অভিয োযগর বণ েিো 

       ২। সংভিষ্ট কোগজপত্র 

       ৩। জোিীে পভরেেপত্র /জন্ম ভিবন্ধি সিযদর অনুভলভপ 
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সংয োজনী  ‘ ক-৪’: অন্যোন্য দপ্তর/সংস্থো/আঞ্চভলক/ভবিোগীয়/যজলো ি যোযয় আভিল কম যকর্যোর ভবরুযে 

অভিয োগ ব্যবস্থোিনো সসযল আভিল দোভিল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (সংযিোভধি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.৩ (খ) দ্রষ্টব্য ] 
 

 সিোপভি 

 অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসল 

 মভিপভরষদ ভবিোগ 

 

আভপলকোরীর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

          ≥ অভিয োগকোরী/যসবোপ্রোেী   ≥ দোভেেপ্রোপ্ত কম েকিেো  ≥ অভিযুক্ত কম েকিেো-কম েেোরী  

আভপলকোরীর িথ্য 

০১। আভপলকোরীর িোম * : ................................................................ 

০২। স্থোেী ঠিকোিো * : ................................................................ 

   ................................................................ 

০৩। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ................................................................ 

    ................................................................ 

০৪। যমোবোইল িম্বর * : ................................................................ 

০৫। ই-যমইল : ................................................................ 

সংভিষ্ট দপ্তযর অভিয োগ/আভপল-সংক্রোন্ত িথ্য 

০৬। যসবো-সংভিষ্ট দপ্তযরর িোম   : ................................................................ 

০৭। যসবোর িোম * : ................................................................ 

০৮। আভিয োগ/আভপযলর ভবষে   : ................................................................ 

০৯। অভিয োগ/আভপযলর ট্রেোভকং িম্বর (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ................................................................ 

১০। অভিয োগ/আভপল ভিষ্পভির িোভরখ (প্রয োজে যক্ষযত্র) : ................................................................ 

অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযল আভপল সংক্রোন্ত িথ্য 

১১। আভপযলর বণ েিো   : ................................................................ 

 (প্রযেোজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ................................................................ 

     

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিে 

 

িোভরখ : ...................................  আভপলকোরীর স্বোক্ষর  

 

সংযুভক্ত:  ১। আভপযলর বণ েিো 

  ২। সংভিষ্ট দপ্তযর অভিয োগ/আভপযলর অনুভলভপ  

৩। সংভিষ্ট কোগজপত্র 
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সংয োজিী ‘খ-১’: অভিক-এর কো েপিভি 

[ অভিয োগপ্রভিকোরব্যবস্থোসংক্রোন্তভিযদ েভিকো, ২০১৫(পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ৭.১ দ্রষ্টব্য ] 
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সংয োজিী ‘খ-২’: অভিয োগ িদন্ত 

[ অভিয োগপ্রভিকোরব্যবস্থোসংক্রোন্তভিযদ েভিকো, ২০১৫(পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৭.১.২ দ্রষ্টব্য ] 
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সংয োজিী ‘খ-৩’: আভপল কম েকিেোর কো েপিভি 

[ অভিয োগপ্রভিকোরব্যবস্থোসংক্রোন্তভিযদ েভিকো, ২০১৫(পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ৭.২ দ্রষ্টব্য ] 
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সংয োজিী ‘খ-৪’: অভিয োগ ব্যবস্থোপিো যসযলর কো েপিভি 

[ অভিয োগপ্রভিকোরব্যবস্থোসংক্রোন্তভিযদ েভিকো, ২০১৫(পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৭.৩ দ্রষ্টব্য ] 
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সংয োজনী ‘গ-১’: অভিয োগ প্রভর্কোর-সংক্রোন্ত মোভসক প্রভর্যবদন 

অভফযসর িোম 

অভিয োগ প্রভিকোর-সংক্রোন্ত মোভসক প্রভিযবদি 

মোযসর িোম 

১. অভিয োযগর িথ্য  

ভবযবেে মোযস প্রোপ্ত অভিয োযগর সংখ্যো পূব েবিী 

মোযসর 

যজর 

মোট 

অচিয াগ 

(১+২+৩+

৪+৫) 

ভবযবেে 

মোযস 

ভিষ্পভিকৃি 

অভিয োযগর 

সংখ্যো 

িলোি অচিয াযগর সংখ্যা অভিয োগ 

ভিষ্পভির 

হোর 

(ভিষ্পভিকৃিX
১০০/ (যমোট 

চিষ্পচিয াগ্য 

অচিয াগ)) 

ওযেব 

সোইযটর 

মোধ্যযম 

৩৩৩ 

কল 

যসন্টোযরর 

মোধ্যযম 

প্রেভলি 

পিভিযি 

স্বপ্রযণোভদি

িোযব গৃহীি 

চিি োচরি 

সেযয় 

অচিক্রান্ত 

হয়চি 

চিি োচরি 

সেযয় 

অচিক্রান্ত 

হযয়যছ 

মোট 

িলোি 

অচিয াগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

           

 

 চিষ্পচিয াগ্য অচিয াগ = মোট অচিয াগ (কলাে-৬) – চিি োচরি সেযয় অচিক্রান্ত হযয়যছ এেি িলোি অচিয াগ (কলাে-৯)  

ভিষ্পভিকৃি অভিয োযগর ভবস্তোভরি ভববরণ: 

ক্রচেক অচিয াযগর চবষয় চিষ্পচির িাচরি চিষ্পচি সংক্রান্ত চববরণ অচিয াগ চিষ্পচি কে েকিোর স্বাের 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

* প্রযয়ােযি অচিচরক্ত কাগে ব্যবহার করা  াযব 

৪. আভপযলর িথ্য 

ভবযবেে মোযস প্রোপ্ত আভপযলর সংখ্যো পূব েবিী 

মোযসর 

যজর 

মোট 

আচপল 

(১+২+৩

+৪) 

ভবযবেেমোযস 

ভিষ্পভিকৃি 

আভপযলর 

সংখ্যো 

িলোি আচপযলর সংখ্যা আভপল ভিষ্পভির 

হোর 

(ভিষ্পভিকৃিX১০০/ 
(যমোট 

ভিষ্পভিয োগ্য 

আচপল)) 

ওযেব 

সোইযটর 

মোধ্যযম 

প্রেভলি 

পিভিযি 

স্বপ্রযণোভদ

িিোযব 

গৃহীি 

চিি োচরি 

সেযয় 

অচিক্রান্ত 

হয়চি 

চিি োচরি 

সেযয় 

অচিক্রান্ত 

হযয়যছ 

মোট 

িলোি 

আচপল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 চিষ্পচিয াগ্য আচপল  = মোট আচপল (কলাে-৫) – চিি োচরি সেযয় অচিক্রান্ত হযয়যছ এেি িলোি আচপল (কলাে-৮) 

 

ভিষ্পভিকৃি আভপযলর ভবস্তোভরি ভববরণ: 

 

ক্রচেক আচপযলর চবষয় চিষ্পচির িাচরি চিষ্পচি সংক্রান্ত চববরণ আচপল কে েকিোর স্বাের 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

 

    

* প্রযয়ােযি অচিচরক্ত কাগে ব্যবহার করা  াযব 
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সংয োজিী ‘গ-২’: যরভজেোর 

 

১. অভিয োগ প্রভিকোর-সংক্রোন্ত যরভজেোর 

যকস 

িম্বর 

অভিয োগ 

গ্রহযণর 

িোভরখ 

অভিয োগকোরীর 

িোম, যমোবোইল 

িম্বর ও ইযমইল 

অভিয োগ 

দোভখযলর মোধ্যম 
অভিয োযগর ধরি 

অভিয োগ 

সংভিষ্ট 

যসবো 

অভিয ো

যগর 

ভবষে 

ভিষ্পভির িোভরখ অভিক-এর ভসিোন্ত 
ওযেবসোইট/  

কল যসন্টোর/ 

অফলোইি 

িোগভরক/ 

কম েকিেো-

কম েেোরী/ 

দোপ্তভরক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

 

২. আভপল ভিষ্পভি-সংক্রোন্ত যরভজেোর 

 

যকস 

িম্বর 

আভপল 

গ্রহযণর 

িোভরখ 

আভপলকোরীর 

িোম, 

যমোবোইল 

িম্বর ও 

ইযমইল 

আভপলকোরীর 

ধরি 

অভিয োগ 

সংভিষ্ট 

যসবো 

অভিয োগ 

ভিষ্পভির 

িোভরখ 

আভপযলর 

ভবষে 

আভপল 

ভিষ্পভির 

িোভরখ 

আভপল 

কম েকিেোর ভসিোন্ত 

অভিয োগকোরী

/ দোভেেপ্রোপ্ত 

কম েকিেো/ 

অভিযুক্ত 

কম েেোরী 

১ ২ 
৩ ৪ 

৫ 
৬ 

৭ ৮ ৯ 

         

 

 

 


