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�ারক ন�র: ৪৩.২৩.০০০০.১২৬.১৬.০২১.২০.৭৩ তািরখ: 

০৩ নেভ�র ২০২২

১৮ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: অিভেযাগ �িতকার �ব�ার (Grievance Redress System-GRS) মািসক �িতেবদন।
��: স.িব. ম�ণালেয়র �ারক-৪৩.০০.০০০০.১১২.২৭.০০৩.১১৯৯ (অংশ-২)-২৯৪, তািরখ ১১ এি�ল ২০১৬।

          উপ� �� িবষয় ও ��ব� পে�র ��ি�েত অে�াবর ২০২২ মােসর �িতেবদন িনধ �ািরত ছেক �রণ কের মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয়

�ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা।

৩-১১-২০২২

সিচব 

সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়

মিন�ল আলম

মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ফান: +৮৮০২৪১০২৪৬৫০

ফ�া�: +৮৮০২৪১০২৪৬৫১
ইেমইল: darchaeologybd@yahoo.com

�ি� আকষ �ণঃ ��সিচব , অ��ান শাখা , সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়

�ারক ন�র: ৪৩.২৩.০০০০.১২৬.১৬.০২১.২০.৭৩/১(২) তািরখ: 
 

১৮ কািত�ক ১৪২৯

০৩ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) ��া�ামার , আইিস� �সল, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়

২) িফ� অিফসার, ��স�দ সংর�ণ শাখা, ��ত� অিধদ�র
 

৩-১১-২০২২
�মাহা�দ আ�ল �হােসন 

 
সহকারী ��তাি�ক রসায়নিবদ (��ন দািয়�)



অিভেযাগ �িতকার �ব�ার মািসক �িতেবদন

দ�র : ��ত� অিধদ�র, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়।

মােসর নাম: অে�াবর ২০২২।
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
 �ধান কায �ালয়

০ ০ ০ ০ ০ ০ - ০ -
আ�িলক পিরচালেকর দ�র, �লনা।

০৪ �
(�মৗিখক)

০ ০ ০৪ � ০ ০ - ০৪ � স�িত �িজত িব�াস নােমর এই দ�ের কম �রত একজন
অিনয়িমত �িমেকর িব�ে� �তারণা�লকভােব চা�রী
�দয়ার নােম উ��তন ক��পে�র �া�র জািলয়ািত কের
�য়ঁা িনেয়াগ প� ও আইিড কাড � িদেয় �তারণার িশকার
চারজন �ি�র িনকট �থেক অথ � আ�সােতর �মৗিখক
অিভেযাগ পাওয়া �গেছ। �তািরত �ি�গণ ঢাকা�
মহাপিরচালক দ�ের িলিখত অিভেযাগ ��রণ কেরেছন-
এই মেম � আ�িলক পিরচালেকর দ�র, �লনােক
�মৗিখকভােব অবগত কেরেছন।

আ�িলক পিরচালেকর দ�র, রাজশাহী।
০ ০ - ০ ০ ০ - ০  -

আ�িলক পিরচালেকর দ�র, চ��াম।
০ ০৩ �

(ওেয়ব
সাইট)

০ ০৩ � ০২ � ০১ � - ০ -

আ�িলক পিরচালেকর দ�র, ঢাকা।
০ ০১ �

(ওেয়ব
সাইট)

০ ০১ � ০ ০১ � - ০ -

১-১১-২০২২ ১৫:০:২
�মাহা�দ আ�ল �হােসন

রী ��তাি�ক রসায়নিবদ (��ন দািয়�), রসায়ন শাখা
��ত� অিধদ�র


