
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

ত  ও অিভেযাগ শাখা 
www.brahmanbaria.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০২৬.১৬.০০৬.২২.৬ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২৩

১৯ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় জলাজলা   পযােয়পযােয়   অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   ব াপনাব াপনা   িবষয়কিবষয়ক  ২য়২য়  মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।
: এ কাযালেয়র সাধারণ শাখার ২২/১২/২০২২ ি . তািরেখর ০৫.৪২.১২০০.০০৮.১৬.০০৮.২২.১১১০ নং ারক।

         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া এর ২০২২-২৩ অথবছেরর অিভেযাগ িতকার িবষয়ক ২য় মািসক (অে াবর-িডেস র/২০২২)
বা বায়ন অ গিত িতেবদন িনধািরত “ছক” মাতােবক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা । 

সং ি : মাণক ০৪ (চার) ফদ।

৪-১-২০২৩

িবভাগীয় কিমশনার, চ াম।/চ াম

( মাঃ শাহগীর আলম)
জলা শাসক

ফান: ০২-৩৩৪৪২৭৭১২
ইেমইল: dcbrahmanbaria@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০২৬.১৬.০০৬.২২.৬/১(৩) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৯
০৩ জা য়াির ২০২৩

অ িলিপ: াতােথ/কাযােথ 
১) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া।
২) া ামার, আইিস  অিধদ র, জলা কাযালয়, া ণবািড়য়া।

৪-১-২০২৩
( মাঃ শাহগীর আলম) 

জলা শাসক

১



জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর 
অিভেযাগ িতকার ব াপনা কমপিরক না বা বায়ন িবষয়ক মািসক অ গিতর িতেবদন 

(অে াবর-িডেস র: ২০২২)

কায েমর মান কায ম কমস াদন
চক

একক কমস াদন
চেকর মান

ল মা া ২০২২-২০২৩
অসাধারণ অিত

উ ম
১০০% ৯০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

 ািত ািনক
ব াপনা ১৪

(১.১)অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট এবং িজ.আরএস সফটওয় াের ( েয়াজ  ে ) মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ (১.১.১) অিনক ও
আিপল কমকতার
ত  ওেয়বসাইেট

ও িজআরএস
সফটওয় াের

হালনাগাদ ত /
আপেলাড ত

সং া ৪ ৪

(১.২) িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  অিভেযাগ িন ি (১.২.১) অিভেযাগ
িন ি ত

% ৭ ৯০% ৮০%

(১.৩) অিভেযাগ িন ি  সং া   মািসক িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ (১.৩.১) মািসক
িতেবদন 

রণ

% ৩ ৯০% ৮০%

পিরবী ণ
ও স মতা

অজন ১১

(২,১) মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ (২.২.১) মািসক
িতেবদন িরত সং া ৩ ৪

(২.২) কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক সিমনার/কমশালা/ িশ ণ আেয়াজন (২.১.১) িশ ণ
/ সিমনার/কমশালা

আেয়ািজত
সং া ৪ ২

(২.৩) অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন (২.৩.১) অিভেযাগ
িতকার

বশাপনা িবষেয়
কেহা ারগেণর

সম েয়
 অবিহতকরণ সভা

আেয়াজন

সং া
৪ ২

৪-১-২০২৩ ১৪:১৫:৫৩
মাঃ শাহ গীর  আলম

জলা শাসক, জলা শাসেকর  কাযালয়
জলা শাসেকর  কাযালয়, া ণব ািড়য়া

২
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