
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় কেহা ারেদর সম েয় অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী:

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১৮/১২/২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.৪০টা

ান িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী’র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
     সভাপিত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার (সািবক) সভার কায ম  কেরন। িতিন জানান য, ২০২২-২৩ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি র
সংেযাজনী-৬ এ উি িখত অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক নার ২.৩ কায ম অংেশ ষা ািসক িভি েত
 অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা আহবােনর িবষয়  অ  রেয়েছ।
সরকাির সবার মান উ য়ন, িনধািরত সমেয়  খরেচ ভাগাি  িবহীন সবা দান এবং সরকাির দ রস েহ কমকতা
কমচারীেদর েনািদত সবা দােনর মেনা ি র িবকাশই হে  অিভেযাগ িতকার ব া নয়েনর ল উে ।
অিভেযাগ িতকার ব াপনার িবষেয় িনিদ  প িত অ সরেণর িবধােথ মি পিরষদ িবভাগ ক ক ‘অিভেযাগ

িতকার ব া সং া  িনেদিশকা ২০১৫’ ণীত হেয়েছ। এছাড়া অনলাইেন িজআরএস ওেয়বসাইট
(www.grs.gov.bd) জনসাধারেণর জ  উ ু  আেছ। িতিন আরও বেলন য, জনগেণর সে  দ রস েহর সবা

দান িত িত, সবা দান প িত এবং সবার মান স েক নাগিরেকর অস ি  বা সং তা থেক অিভেযােগর উৎপি
হেত পাের। অস ি  বা সং তার িতকার চাওয়া বা াভ শমেনর এক  অনলাইন াটফরম িহেসেব অিভেযাগ

িতকার ব া কাযকর িমকা রাখেছ। িতিন আেরা বেলন, িত  দ েরর শাসিনক দািয়ে র অিবে  অংশ িহেসেব
এ েক গ  করা উিচত। িতিন এ কাযালেয়র অিভেযাগ িতকার ব া স িকত কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত
উপি ত অংশীজনেদর অবিহত কেরন। িতিন পাওয়ার পেয়  েজে শেনর মা েম অিভেযাগ িতকার ব া ও GRS
সফটওয় ার িবষয়ক সকল ত  স েক উপি ত সকলেক অবিহত কেরন। সভাপিত অিভেযাগ িতকার ব া শাসন

িত ায় কতটা কাযকর িমকা রাখেছ এবং GRS সফটওয় ােরর বহার স েক জনসাধারণেক িকভােব আরও
সেচতন করা যায় স িবষেয় িচি ত মতামত েল ধরার জ  উপি ত সকলেক অ েরাধ কেরন। 
২। উ ু  আেলাচনায় উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র , রাজশাহী এর িতিনিধ বেলন য,
উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র  এর কাযালেয় অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় এক
কিম  আেছ। উপেজলা ও জলা পযােয় অিভেযােগর িতকার না পেল সং  ি  উপমহা িলশ পিরদশেকর কাযালয়
থেক িতকার পেত পােরন। 
৩। স াদক, দিনক সানার দশ সরকাির কমকতা কমচারীেদর েনািদত সবা দােনর িত ােরাপ কেরন। িতিন
বেলন, ণ ল পযােয়র অিফস েলােত জনেভাগাি  হে । অেনক সবা ত াশী সং  ি র অিভেযাগ দােয়র করার
মত স মতা নই মেম জানান। িতিন বেলন, এ কাযালেয়  অিভেযাগ িন ি র হর শতভাগ হেলও দািখল ত অিভেযােগর
পিরমাণ বই কম। তাই িতিন GRS সফটওয় ােরর িবষেয় জনসেচতনতা ি র েয়াজনীয় ব া হেণর জ
অ েরাধ কেরন। 
৪। বীর ি েযা া জনাব শাহা ল হক মা ার, জলা কমা ার, রাজশাহী বেলন য, সরকারী দ র স েহর অিভেযাগ

িতকার ব ার মান যেথ  উ ত হেলও জনগেণর কােছ GRS সফটওয় ােরর িবষয়  আশা পভােব ৗেছিন।
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অিভেযাগ িতকার করার পাশাপািশ িতেরাধ লক ব া হেণর িবষেয়ও িতিন ােরাপ কেরন যােত একই
অিভেযাগ বার বার না আেস।  
৫। অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), রাজশাহী বেলন য, িবিভ  সরকাির দ ের অনলাইন/সরাসির বা েণািদত
সবার মান অেনক উ ত ও সহজ হেয়েছ। যা জনগেণর মে  সভােব চার হয়িন। জনস ৃ তা ও জনসেচতনতা
 বাড়ােনা স ব হেল অিভেযাগ িতকার ব া থেক কাি ত ফলাফল পাওয়া স ব হেব। তাই GRS সফটওয় ার
স েক যথাযথ চার িনি ত করা েয়াজন। 
৬। সভাপিত বেলন য, সরকাির দ র এবং আওতাধীন দ র/ সং ার িত ত সবা দান প িত এবং সবার মান ি র
জ  সরকার িবিভ  লস ডেভলপ কেরেছ। সরকাির সবার  ি র সােথ সােথ অিভেযােগর পিরমানও ি  পেয়েছ।
সবা দান প িত বা সবার মান স েক অসে াষ বা মতামত থাকেল িজআরএস সফটওয় ােরর মা েম তা দািখল করা
যােব। সরকাির কমকতা/কমচারীরা এবং দ রস হ একইভােব যেকান সবার িবষেয় তােদর অিভেযাগ থাকেল GRS
সফটওয় ােরর মা েম জানােত পােরন। িতিন সংি  সকলেক িনজ িনজ দ ের া  অিভেযাগস হ ত িন ি র
পাশাপািশ িতেরাধ লক ব া হেণর জ  আ ান জানান। GRS সফটওয় ােরর বহার স েক জনসেচতনতা
ি র েয়াজনীয় ব া হেণর িনেদশনা দন।

িব া িরতিব া িরত   আেলাচনাআেলাচনা   শেষশেষ   িন িলিখতিন িলিখত   িস ািস া   স হস হ   হ ীতহ ীত   হয়হয়::
:  নং িস া বা বায়ন
০১. িত  দ েরর অিভেযাগ িন ি  কমকতা(অিনক) ও আপীল কমকতার

হালনাগাদ ত  ওেয়বসাইেটর িনিদ  সবাবে  কাশ করেত হেব।
১। জলা শাসক (সকল) রাজশাহী

িবভাগ
০২. অিভেযাগ িতকার ব া (GRS) সং া  সফটওয় াের া  অিভেযাগসহ

অ া  মা েম া  সকল অিভেযাগ িনধািরত সমেয়র মে  িন ি  এবং
িন ি র িতেবদন িনয়িমত উ তন ক পে র িনকট রণ করেত হেব।

১। অিভেযাগ িন ি  কমকতা, এ
কাযালয়

 ২। জলা শাসক (সকল) রাজশাহী
িবভাগ

০৩. অিভেযাগ িতকার ব া এবং িজআরএস সফটওয় ােরর বহার স েক
সবা হীতা/অংশীজনেদর অবিহতকরেণর জ  এ অথ বছের ২( ই)  সভা

আ ান করেত হেব।

১। জলা শাসক (সকল) রাজশাহী
িবভাগ

২। ভার া  কমকতা, সাধারণ শাখা
এ কাযালয়

০৪. GRS সফটওয় ার স েক জনসেচতনা ি র জ  িবিভ  সভা ও সিমনাের
আেলাচনা করেত হেব।  

১। জলা শাসক (সকল) রাজশাহী
িবভাগ

০৫. কমকতা/কমচারীেদর সম েয় এ অথবছের অিভেযাগ িতকার ব া এবং
GRS সফটওয় ার িবষয়ক ২  সিমনার/কমশালা/ িশ ণ আেয়াজন করেত
হেব। 

১। জলা শাসক (সকল) রাজশাহী
িবভাগ

২। ভার া  কমকতা, সাধারণ শাখা
এ কাযালয়

আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
   

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১৪২৫ তািরখ: ২২ িডেস র ২০২২
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ
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২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র , রাজশাহী
৪) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৬) পিরচালক, া , রাজশাহী িবভাগ
৭) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৮) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৯) ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী উ য়ন ক প
১০) সিচব, রাজশাহী িস  কেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী, িবএমিডএ, রাজশাহী
১২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
১৫) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৬) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
১৭) উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, চারঘাট, রাজশাহী
১৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র, রাজশাহী
১৯) ময়র, িশবগ  পৗরসভা, রাজশাহী
২০) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী
২১) জনাব মা: মিন ল হক, এিরয়া কা-অিডেনটর, িস ই ও, আইিব রাজশাহী
২২) বীর ◌্ি েযা া জনাব শাহা ল হক মা ার , রাজশাহী
২৩) বীর ি েযা া জনাব আওেরা েজব, কাজীহাটা, রাজশাহী
২৪) সভাপিত , রাজশাহী স াব
২৫) স াদক, দিনক সানার দশ
২৬) সভাপিত, নািসব, রাজশাহী
২৭) সভাপিত, জাতীয় আিদবাসী পিরষদ, রাজশাহী
২৮) জনাব মা: আইনাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া
২৯) জনাব মা: আ ল হািকম, সহকারী শাসিনক কমকতা (িপআরএল ভাগরত), এ কাযালয়, রাজশাহী
৩০) িডি ক ােনজার, আশা, ১৪৮/৩ , উপশহর, রাজশাহী
৩১) সভাপিত, ওেয়ব, রাজশাহী
৩২) ােনজার, ইউেসপ, রাজশাহী
৩৩) জলা সম য়ক, াক, রাজশাহী
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