
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় 

পিরবহন পলুভবন , সিচবালয় সংেযাগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০। 
উ য়ন শাখা 

www.molwa.gov.bd

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.১৬.০০১.১৭.২৬ তািরখ: 
০৭ আগ  ২০২০

২৩ াবণ ১৪২৭

িবষয়: মিু যুমিু যু   িবষয়কিবষয়ক  ম ণালেয়রম ণালেয়র  জলুাইজলুাই  ২০২০২০২০  মােসরমােসর  মািসকমািসক  অিভেযাগঅিভেযাগ  িতকারিতকার  ব ব াপনাব ব াপনা ( (িজিজ
আরআর  এসএস) ) িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

উপযু  িবষেয় মিু যু  িবষয়ক ম ণালেয়র জুলাই, ২০২০ মােসর মািসক অিভ যাগ িতকার
ব ব াপনা (িজআরএস) িতেবদন এতদসং  রণ করা হেলা।

সংযিু : বণনামেত ১ সট।   

৭-৮-২০২০

সিচব, সম য় ও সং ার, সিচব, সম য় ও সং ার, 
মি পিরষদ িবভাগ

ড. সয়দ শাহজাহান আহেমদ
উপ-সিচব

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, অিভেযাগ ব ব াপনা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.১৬.০০১.১৭.২৬/১(৩) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৭
০৭ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব (উপসিচব), মাননীয় ম ীর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

১



৩) িসে ম এনািল  , আইিট সল শাখা , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়(ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)

৭-৮-২০২০

ড. সয়দ শাহজাহান আহেমদ 
উপ-সিচব

২



অভিয োগ প্রভিকোর সংক্রোন্ত মোভসক প্রভিযেদন 

 মন্ত্রণোলয়/ভেিোযগর নোম:মুভিযুদ্ধ ভেষয়ক মন্ত্রণোলয় 

 মোযসর নোম: জুলোই, ২০২০ 

 

 

ভেযেচ্য মোযস প্রোপ্ত অভিয োযগর সংখ্যো 

পূে বেিী 

মোযসর 

জের 

জমোট 

অভিয োগ 

(১+২+৩+৪) 

অন্য 

দপ্তযর 

জপ্রভরি 

ভেযেচ্য মোযস 

ভনষ্পভিকৃি 

অভিয োগ 

চলমান অভিযোগ অভিয োগ ভনষ্পভির 

হোর 

(ভনষ্পভিকৃি X ১০০/ 

(যমোট ভনষ্পভিয োগ্য 

অভিয োগ)) 

ওযয়ে 

সোইযটর 

মোধ্যযম 

প্রচ্ভলি 

পদ্ধভিযি 
স্বপ্রযণোভদিিোযে 

গৃহীি 

ভনর্ বোভরি সময় 

অভিক্রোন্ত হয়ভন 
ভনর্ বোভরি 

সময় 

অভিক্রোন্ত 

হযয়যে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০৪ ০১ - - ০৫ ০৩ ০৫ - - ১০০% 

   ভনষ্পভিয োগ্য অভিয োগ = জমোট অভিয োগ (কলোম ৫) – [ভনর্ বোভরি সময় অভিক্রোন্ত হয়ভন এমন চ্লমোন অভিয োগ 

(কলোম ৮) + অন্য দপ্তযর জপ্রভরি (কলোম ৬)] 

 


