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উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ

মৎ  স দ জিরপ প িত শাখা

অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জাহা ীর আলম
উপপিরচালক

সভার তািরখ
সভার সময়

ান
উপি িত

২৭ ফ য়াির ২০২৩ ি .
৩:০০ ঘ কা
সে লন ক  ও অনলাইন াটফম ( ম), উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ
পিরিশ  ‘ক’

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম সহকারী পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ িবভাগ
বািষক কমস াদন ি র অ গত শাসন ও সং ার লক কমস ােদর ে র (ম ীপিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত) আওতাধীন অিভেযাগ

িতকার ব াপনা িবষয়ক কমপিরক না ২০২২-২০২৩ অ যায়ী  অিভেযাগ িতকার ব া িবষেয় সবা হীতা/অংশীজনেদর ( কেহা ারগেণর)
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজেনর পিরক না রেয়েছ মেম সভােক অবিহত কেরন। সভাপিত দা িরক ও নাগিরক সবা কায েম তা ও
জবাবিদহীতা িনি তকরেণর িনিম  াচার ও নিতকতা চচার িবষেয় ােরাপ কের সভােক অবিহত কেরন য, মৎ  অিধদ ীয় সবা দানসহ
অ া  কায ম ুভােব তার সােথ স াদন করার জ  িত  দ ের িনেদশনা দান করা হেয়েছ। িত  দ ের সরকােরর িনেদশনা
মাতােবক ১ (এক) জন অিভেযাগ িন ি  কমকতা ও একজন আপীল কমকতা রেয়েছন যা অিফিসয়াল ওেয়বসাইটসহ না শ বােডও দশন করা

হেয়েছ। দ েরর কান সবা দান বা সংি  অ  যেকান িবষেয় কারও অিভেযাগ থাকেল িলিখতভােব অিভেযাগ বাে  জমা দান অথবা
অনলাইেল দ েরর ই- মইেল রণ করার জ  অ েরাধ জানান। িতিন আরও জানান িনধািরত সমেয়র মে  অিভেযােগর িবষেয় ব া হণ করা
হেব যা অিভেযাগকারীেক জানােনা হেব। যিদ অিভেযাগকারী এেত স  না হন তেব িতিন আপীল ক পে র িনকট আপীল আেবদন করেত পারেবন।
িতিন এতদিবষেয় সভায় অংশ হণকারীেদর মতামত পশ করার অ েরাধ জানান। অংশ হণকারীগণ সরকােরর িহত এ কায েম সে াষ কাশ
কেরন। এেত সরকারী কােজ তা ও জবাবিদহীতার  তরী হেব এবং সবা হীতাগণ তােদর ত ািশত সবা পােবন বেল সভায় অিভমত
পাষন করা হয়। 

িস া -                                   
১. কান নাগিরক সবা দান িত িত অ যায়ী সবাস হ থেক বি ত হেল অথবা কান সবা াি েত অস ি  থাকেল অথবা সবা দান প িতেত
অস  হেল আেবদেনর মা েম অিভেযাগ করেত হেব। অিভেযাগকারীেক সরাসির আেবদন না কের অিভেযাগ িতকার ব া সং া  ওেয়বসাইেটর
মা েম আেবদন করেত হেব। 
 
২. িত  দ েরর ওেয়বসাইেট অিভেযাগ িন ি কারী কমকতা (অিনক) ও আপীল কমকতার ত  সহ অিভেযাগ িতকার ব া সং া  অ া
ত ািদ আপেলাড/হালনাগাদ রাখেত হেব।
 
আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।



০৭-০৩-২০২৩
মাঃ জাহা ীর আলম

উপপিরচালক

ন রন র:: ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.৪৪.০০১.২২.২৫
তািরখ: 

২২ ফা ন ১৪২৯ ব া
০৭ মাচ ২০২৩ ি া

১। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র এবং
২। জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ।

িবতরণ:

০৭-০৩-২০২৩
হা দ সালা  উ ীন কিবর

সহকারী পিরচালক
সকলসকল  সং ি স হসং ি স হ::

(১) অিভেযাগ িতকার ব াপনা- কেহা ার সভা হািজরা


