
সচরাচর জিজ্ঞাসা 

 অভিয োগ ভি? 

সরিোভর দপ্তর অথবো আইযের আওতোয় ভেবভিত সসবো প্রদোেিোরী প্রভতষ্ঠোে িতত িৃ প্রভতশ্রুত সসবো বো পণ্য 

এবং/অথবো সসবোপদ্ধভত সম্পযি ৃসসবোপ্রতযোশীযদর অসন্তুষ্টি অথবো প্রযদয়/প্রদত্ত সসবোর সযে সম্পভিতৃ ভবভি-

বভিিভ তৃ িোজ অথবো সসবোপ্রতযোশীযদর ববি অভিিোর প্রদোযে অস্বীিত ভতর ভবষযয় ইযেিট্রভেি বো প্রচভেত 

পদ্ধভতযত (ভেি ৃোভরত ফরযে) দোযয়রিত ত দরখোস্ত অভিয োগ ভিযসযব ভবযবভচত িযব। 

 সসবো প্রদোে প্রভতশ্রুভত (Citizen’s Charter) ভি? 

ভবভিন্ন সরিোভর দপ্তর িতত িৃ সরোসভর অথবো স্বীিত ত সসবো-প্রদোেিোরী প্রভতষ্ঠোযের েোিযযে েোগভরিযদর সসবো 

প্রদোে-সম্পভিতৃ ভবষযয় ভেভখত প্রভতশ্রুভত। 

 অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থো ভি? 

সসবোপ্রতযোশীযদর অসন্তুষ্টি সংক্রোন্ত ভবষযয় প্রভতিোর চোওয়ো বো বক্তবয প্রদোযের এিষ্টি িো িৃর সেত্র বো প্ল্যোিফরে 

থোিযে তো াঁযদর অসযন্তোষ বো সেোি প্রশেযের সুয োগ সতষ্টি িয়। এ েযেয অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থোর অেেোইে 

প্ল্যোিফরে প্রস্তুত িরো িযয়যে। 

 িী িরযের ভবষযয় অভিয োগ দোভখে িরো  োযব? 

িেীয়, জেযসবোর সযে সংভিি দপ্তরসেভযির প্রভতশ্রুত সসবো, সসবো প্রদোে পদ্ধভত এবং সসবো ও পযণ্যর েোে 

সম্পযি ৃসসবোপ্রোথীযদর অসন্তুষ্টি বো সংেুব্ধতো ভবষযয় অভিয োগ দোভখে িরো স যত পোযর। 

 িী িরযের ভবষযয় অভিয োগ দোভখে িরো  োযব েো? 

ভেযনোক্ত ভবষয়সেভযির সেযত্র অভিয োগ দোভখে িরো  োযব েো- 

 সিোযেো আদোেযত ভবচোরোিীে ; 

 তথয অভিিোর-সংক্রোন্ত; এবং 

 আযদশ প্রোভপ্তর পর সংভিি আইে বো ভবভির আওতোয় ভরভিউ/আভপযের সুয োগ রযয়যে। 

 সসবো প্রদোে প্রভতশ্রুভতযত বভণ্তৃ সংভিি সসবো প্রদোযের ভেি ৃোভরত সেয়সীেো অভতক্রোন্ত িওয়োর পভযব ৃ 

অভিয োগ দোভখে িরো  োযব েো। তযব ভেি ৃোভরত সেযয়র পভযবইৃ সসবোর আযবদযের ভবষযয় ভসদ্ধোন্ত গতিীত 

িযয় থোিযে অভিয োগ দোভখে িরো  োযব 

 সিোে সিোে দপ্তযরর সেযত্র অভিয োগ দোভখে িরো  োযব? 

সিে সরিোভর দপ্তর এবং আওতোিীে প্রভতষ্ঠোে/সংস্থোর জেয প্রয োজয িযব। আইযের আওতোয় ভেবভিত সসবো 

প্রদোেিোরী প্রভতষ্ঠোযের সেযত্র ভেয়ন্ত্রণ্িোরী সরিোভর দপ্তর অভিয োগ প্রভতিোযরর বযবস্থো গ্রিণ্ িরযব। 

েোগভরি অভিয োগ (Public Grievance) িী? 

সরিোভর দপ্তর অথবো আইযের আওতোয় ভেবভিত সসবো প্রদোেিোরী প্রভতষ্ঠোযের প্রভতশ্রুত সসবো বো পণ্য 

এবং/অথবো সসবো প্রদোে পদ্ধভত সম্পযি ৃসিোযেো েোগভরযির অসন্তুষ্টি অথবো প্রযদয়/প্রদত্ত সসবোর সযে সম্পভিতৃ 

ভবভি-বভিিভ তৃ িোজ অথবো েোগভরযির ববি অভিিোর প্রদোযে অস্বীিত ভতর ভবষযয় দোভখেিত ত অভিয োগ েোগভরি 

অভিয োগ ভিযসযব ভবযবভচত িযব। 
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 িেিৃতোৃ-িেচৃোরী অভিয োগ (Staff Grievance) িী? 

সরিোভর দপ্তযর িেরৃত অথবো অবসরপ্রোপ্ত সিোযেো িেিৃতোৃ-িেচৃোরী সংভিি িতত পৃযের ভেিি িযত িেিৃতোৃ-

িেচৃোরী ভিযসযব তো াঁর প্রোপয স যিোযেো সসবো বো ববি অভিিোর প্রোভপ্তর সেযত্র অসন্তুি বো সংেুব্ধ িযয় প্রভতিোযরর 

জে্  আযবদে দোভখে িরযে তো িেিৃতোৃ-িেচৃোরী অভিয োগ ভিযসযব গণ্য িযব। অবসরপ্রোপ্ত িেিৃতোৃ-

িেচৃোরীগযণ্র সপেশে, আেুযতোভষি, আভথিৃ সুভবিো-সংক্রোন্ত স যিোযেো অভিয োগও এ সেভণ্র অভিয োযগর 

অন্তিভ কৃ্ত িযব। 

দোপ্তভরি অভিয োগ (Organizational Grievance) িী? 

সিোযেো সরিোভর দপ্তযরর প্রভতশ্রুত সসবো বো পণ্য এবং/অথবো সসবো প্রদোে পদ্ধভত বো ববি অভিিোর-সংক্রোন্ত ভবষযয় 

সিোযেো দপ্তর িতত িৃ দোভখেিত ত অভিয োগ দোপ্তভরি অভিয োগ ভিযসযব ভবযবভচত িযব। 

সি অভিয োগ দোভখে িরযত পোরযবে? 

সংেুব্ধ বযক্তক্ত, প্রভতষ্ঠোে অথবো তো াঁযদর েযেোেীত প্রভতভেভি অভিয োগ দোযয়র িরযত পোরযবে। প্রভতষ্ঠোযের সেযত্র 

প্রভতষ্ঠোে প্রিোে িতত িৃ েযেোেীত প্রভতভেভি এবং বযক্তক্তর সেযত্র ভেিিোত্মীয় (বোবো-েো, স্বোেী-স্ত্রী অথবো সন্তোে) 

প্রভতভেভি ভিযসযব অভিয োগ দোভখে িরযত পোরযবে। দোপ্তভরি-অভিয োযগর সেযত্র সংভিি দপ্তর প্রিোে 

অভিয োগ দোভখে িরযত পোরযবে। 

 পভরচয় সগোপে সরযখ অভিয োগ দোভখে িরো  োযব ভি-েো? 

বযক্তক্তগত তথয প্রদোে েো িরযে অভিয োগিোরীযি অজ্ঞোতেোেো ভিযসযব গণ্য িরো িযব। অজ্ঞোতেোেো ভিযসযব 

অভিয োগ দোযয়র িরযে অভিয োগষ্টির ওপর িো কৃ্রে গ্রিণ্ িরো িযব ভিেো, সস ভবষযয় অভিয োযগর িরে / গুরুত্ব 

অে ুোয়ী অভেি  থো থ পদযেপ গ্রিণ্ িরযবে। এযেযত্র অভিয োগ চভড়োন্ত ভেষ্পভত্ত িরো সম্ভব েোও িযত পোযর। 

িোর ভেিি অভিয োগ দোভখে িরযত িযব? 

সিে সরিোভর দপ্তযর সসবো-সংক্রোন্ত অভিয োগ গ্রিণ্ এবং তো প্রভতিোযরর জেয এিজে অভিয োগ ভেষ্পভত্ত 

িেিৃতোৃ (অভেি) দোভয়ত্ব পোেে িরসবে: 

 সজেো, ভবিোগীয়/আঞ্চভেি প ৃোযয়র দপ্তর এবং অভিদপ্তর/সংস্থো/অেযোেয দপ্তযরর অভিয োগ ভেষ্পভত্ত 

িেিৃতোৃ িযবে দপ্তর প্রিোে অথবো তো াঁর েযেোেীত এিজে সজযষ্ঠ িেিৃতোৃ। সজেো প ৃোযয়র দপ্তযরর 

অভেি আওতোিীে ইউভেয়ে ও উপযজেো প ৃোযয়র দপ্তরসেভযির অভেি ভিযসযব গণ্য িযবে; এবং 

 েন্ত্রণ্োেয়/ভবিোযগর অভিয োগ ভেষ্পভত্ত িেিৃতোৃ িযবে এিজে  ুগ্মসভচব। অভিয োগ ভেষ্পভত্ত 

িেিৃতোৃর তথয জোেযত এখোযে ভিি িরুে। 

 িীিোযব অভিয োগ দোভখে িরযবে? 

অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থো-সংক্রোন্ত ওযয়বসোইি (www.grs.gov.bd)-এর েোিযযে অভিয োগ দোভখে িরো  োযব। এ 

েোড়ো ইযেক্ট্রভেি পদ্ধভতযত (ইযেইে, ই-ফোইে অথবো িে সসন্টোযরর েোিযযে) অথবো প্রচভেত পদ্ধভতযত (সংভিি 

দপ্তযর উপভস্থত িযয় অথবো ডোিয োযগ) অভিয োগ দোভখে িরো  োযব। েন্ত্রণ্োেয়/ভবিোগ এবং অভিয োগ বযবস্থোপেো 

সসযে দোভখেয োগয অভিয োযগর সেযত্র প্রচভেত পদ্ধভতযত সভচবোেযয়র সগযি অবভস্থত েভন্ত্রপভরষদ ভবিোযগর 

অভিয োগ গ্রিণ্ সিযে দোভখে িরো  োযব। অভিয োগ দোভখযের সেযত্র ভেি ৃোভরত ফরে (সংয োজেী ‘খ-১’) বযবিোর 

িরযত িযব। 
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 অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সেয়সীেো িত? 

 অভিয োগ ভেষ্পভত্ত িেিৃতোৃ িতত িৃ অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সযব ৃোচ্চ সেয়সীেো ভেনরূপ- 

i. সোিোরেিোযব অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সযব ৃোচ্চ সেয়সীেো ৪০ িো ৃভদবস; 

ii. তদযন্তর উযদযোগ গতিীত িযে অভতভরক্ত ২০ িো ৃভদবস সেযয়র েযিয অভিয োগ ভেষ্পভত্ত িরযত 

িযব। 

 আভপে ভেষ্পভত্তর সযব ৃোচ্চ সেয়সীেো আভপে দোভখযের তোভরখ সথযি অেভিি ২০ িো ৃভদবস; 

 অভিয োগ বযবস্থোপেো সসে িতত িৃ অভিয োগ/আভপে ভেষ্পভত্তর সযব ৃোচ্চ সেয়সীেো অেভিি ৬০ 

িো ৃভদবস। 

অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সবযৃশষ অবস্থো িীিোযব জোেো  োযব? 

ওযয়ব-ভিভত্তি অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থোয় প্রোপ্ত অথবো আপযেোডিত ত অভিয োগসেভযির ট্রযোভিং েম্বর সংবভেত 

এসএেএস এবং/অথবো ইযেইে অভিয োগিোরীযি প্রদোে িরযত িযব। ওযয়ব-ভিভত্তি ভসযেে চোেু েো থোিযে 

এসএেএস, ইযেইে অথবো ডোিয োযগ প্রোভপ্তস্বীিোর প্রদোে িরযত িযব। 

অেেোইে অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থোর ওযয়বসোইযি (www.grs.gov.bd) ‘অভিয োযগর অবস্থো জোেেু’ বোিযে ভিি 

িযর প্রোপ্ত ট্রযোভিং েম্বর বযবিোর িযর অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সবযৃশষ অবস্থো জোেো  োযব। এেোড়ো বযবিোরিোরী 

ভিযসযব েগইে িযর অভিয োযগর তোভেিো সথযি অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সবযৃশষ অবস্থো জোেযত পোরযবে। 

িোযেো তোভেিো িী? 

সিোযেো অভিয োগিোরী অিযোসগতিোযব অসতয এবং িোউযি িয়রোভে িরোর জেয ভিংবো অেয সিোযেো অসৎ 

উযেযশয অভিয োগ দোভখে িযরে েযে ৃ প্রেোভণ্ত িযে অভেি-এর সুপোভরযশর ভিভত্তযত সংভিি আভপে িেিৃতোৃ 

উক্ত অভিয োগিোরীযি িোযেো তোভেিোিভক্ত িরযত পোরযবে। এরূপ িোযেো তোভেিোিভক্ত বযক্তক্তর ভেিি সথযি 

পরবতী সেযয় প্রোপ্ত সিোযেো অভিয োগ িতত পৃি্ষ ভবেো পদযেযপ খোভরজ িরযত পোরযবে। 

 আভপে িতত পৃে সি? 

অভিয োগ প্রভতিোর-সংক্রোন্ত আভপে ভেষ্পভত্তর েযেয সিে সরিোভর দপ্তযর এিজে আভপে িেিৃতোৃ দোভয়ত্ব 

পোেে িরযবে: 

 েন্ত্রণ্োেয়/ভবিোগ বযতীত সিে দপ্তযরর সেযত্র সংভিি দপ্তযরর পরবতী ঊর্ধ্তৃে দপ্তযরর অভেি 

আভপে িেিৃতোৃ ভিযসযব দোভয়ত্ব পোেে িরযবে; 

 েন্ত্রণ্োেয়/ভবিোযগর আভপে িেিৃতোৃ িযবে এিজে অভতভরক্ত সভচব অথবো সজযষ্ঠ  ুগ্ম সভচব। আভপে 

িেিৃতোৃর তথয জোেযত এখোযে ভিি িরুে। 

 আভপে ভেষ্পভত্তযত অসন্তুি িযে িী িরেীয়? 

স যিোযেো দপ্তযরর আভপে িেিৃতোৃর ভসদ্ধোযন্ত সংেুব্ধ িযে অেেোইযে (www.grs.gov.bd) অথবো প্রচভেত 

পদ্ধভতযত (সংয োজেী ‘খ-৪’-এ ভেি ৃোভরত ফরযে) অভিয োগ বযবস্থোপেো সসযে আভপে িরো  োযব। 

প্রচভেত পদ্ধভতযত/অফেোইযে অভিয োগ দোভখে িরো  োযব ভি-েো? 

স  সিে দপ্তযর ওযয়ব-ভিভত্তি অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থো চোেু িয়ভে সস সিে দপ্তযর ইযেক্ট্রভেি পদ্ধভতযত 

(ইযেইে, ই-ফোইে অথবো িে সসন্টোযরর েোিযযে) অথবো প্রচভেত পদ্ধভতযত (সংভিি দপ্তযর উপভস্থত িযয় অথবো 

ডোিয োযগ) অভিয োগ দোভখে িরো  োযব। তযব স  সিে দপ্তযর ওযয়ব-ভিভত্তি অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থো চোেু 

িযব সস সিে দপ্তযর অেেোইযে অভিয োগ দোভখেযি উৎসোভিত িরযত িযব। 
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অভিয োগ ভেষ্পভত্তযত প্রভতক্তক্রয়ো িীিোযব জোেোযবে? 

অেেোইে অভিয োগ প্রভতিোর বযবস্থোর ওযয়বসোইযি (www.grs.gov.bd) ‘অভিয োগ ভেষ্পভত্তযত প্রভতক্তক্রয়ো’ বোিযে 

ভিি িযর প্রভতক্তক্রয়ো জোেো  োযব। এেোড়ো বযবিোরিোরী ভিযসযব েগইে িযর অভিয োযগর তোভেিো সথযি 

অভিয োগ ভেষ্পভত্তর সবযৃশষ অবস্থো জোেযত পোরযবে। 

অভিয োগ বযবস্থোপেো সসযে িী িরযের অভিয োগ/আভপে দোভখে? 

 সিোযেো অভিয োগ েন্ত্রণ্োেয়/ভবিোযগর সভচব অথবো আভপে িেিৃতোৃ সংভিি িযে অেেোইযে 

(www.grs.gov.bd) অথবো প্রচভেত পদ্ধভতযত (সংয োজেী ‘খ-৩’-এ ভেি ৃোভরত ফরযে) অভিয োগ 

বযবস্থোপেো সসযে অভিয োগ দোভখে িরো  োযব। 

 স যিোযেো দপ্তযরর আভপে িেিৃতোৃর ভসদ্ধোযন্ত সংেুব্ধ িযে অেেোইযে (www.grs.gov.bd) অথবো 

প্রচভেত পদ্ধভতযত (সংয োজেী ‘খ-৪’-এ ভেি ৃোভরত ফরযে) অভিয োগ বযবস্থোপেো সসযে আভপে িরো 

 োযব। 
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