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বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র 
অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস)

সভার কায �িববরণী

সভাপিত
মঈনউি�ন আহে�দ 
পিরচালক (�ত�)

সভার তািরখ ২১.০৬.২০২১ ি�.
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান ৪থ � তলার সে�লন ক� , িজএসিব
উপি�িত পিরিশ�-ক
অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস) িবষেয় বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�েরর িশলা িব�া ও মিণক িব�া শাখা এবং �রত� ও জীব
�রত� শাখার সংি�� কম �কত�ােদর সে� অিধদ�েরর �সবা�হীতা/অংশীজনেদর অবিহতকরণ সভার কায �িববরণী:

সভার ��েত সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভপিতর অ�মিত�েম িজএসিব’র অিভেযাগ �িতকার �ব�া
(িজআরএস) এর অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক)  সভার সকলেক অবিহত কেরন �য, িজএসিব’র  ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক
কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর আবি�ক �কৗশলগত উে��স�েহর মে� কম �স�াদন �চেকর অ�ে�দ ১.৪.১ এ অিভেযাগ �িতকার �ব�া
(িজআরএস)  িবষেয় �সবা�হীতােদর সে� অবিহতকরণ সভা আেয়াজেনর িবষয় উে�খ রেয়েছ। অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস) এর
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া আরও অবিহত কেরন �য, িজএসিব’র �য �কান শাখার কম �কত�া িস�েজন চাট �াের উে�িখত �সবায় অস�� হেয়
অিভেযাগ করেত পােরন।

িশলা িব�া ও মিণক িব�া শাখার উপ-পিরচালক (�ত�) জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান এবং পিরচালক (�পদাথ �) জনাব খ�কার আ�ল হাসান
�মাহা�দ সাই�র রহমান িজএসিব’র অিনক এর কােছ িজআরএস এ অিভেযাগ �দয়ার �ি�য়া জানেত চান। অিনক কম �কত�া তােদর
জানান অনলাইেন িজএসিব’র ওেয়ব সাইট ও এক �সবা ��াটফেম � এবং িলিখত ভােব অিভেযাগ ব� – এ িতন �ি�য়ায় অিভেযাগ �দয়া যায়।

জনাব িনজাম উি�ন আহেমদ, পিরচালক (�পদাথ �) িজএসিব’র শাখাস�েহর সময়মেতা �সবা �দান িনি�ত করার লে�� সকল শাখা�েলার
মে� আ�িরক সহেযাগীতা �ি� করার পরামশ � �দন।

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক আ�িরক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

মঈনউি�ন আহে�দ 
পিরচালক (�ত�)

�ারক ন�র: ২৮.০৫.০০০০.২০০.২৭.০০১.২১.৭ তািরখ: 
২৩ �ন ২০২১

৯ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার
�মা�সাের নয়) : 



১) িজএসিব’র শাখা �ধানগণ
২) উপ-পিরচালক (�ত�)-১ , �-রসায়ন ও পািন স�দ শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ�েরাধ সহ)
৩) উপ-পিরচালক (�ত�)-১ , অপােরশন ও সম�য় শাখা , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র
৪) উপ-পিরচালক (�ত�)-২ , অপােরশন ও সম�য় শাখা , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র
৫) সহকারী পিরচালক (�ত�)-২, উপ�লীয় ও সা�ি�ক �ত� শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ�েরাধ
সহ)
৬) উ�মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র

 
 

আ�া�ল আহসান 
উপ-পিরচালক (�ত�)-১


