
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র 
অিভেযাগ ও �িতকার �ব�া

অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস) �সবা�হীতার অবিহতকরণ সভার কায �িববরণী

সভাপিত
ড. মহ: �শর আলী 
মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

সভার তািরখ ২০ �ন ২০২১
সভার সময় �বলা ১২.০০ ঘ�কা
�ান অনলাইন �ম ��াটফম �
উপি�িত পিরিশ� ক

২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) বা�বায়েনর অংশ িহেসেব অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস)  িবষেয়
বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র (িজএসিব)’র �সবা�হীতা খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা (িবএমিড), হাইে�া কাব �ন ইউিনট এবং িবে�ারক
পিরদ�র এর �িতিনিধেদর সােথ �ম �াটফেম � অ�ি�ত অবিহতকরণ সভার কায �িববরণী:

সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। পিরিচিত পব � �শেষ িজএসিব’র অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস) এর
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) জনাব আ�া�ল আহসান, উপ-পিরচালক (�ত�) সকলেক অবিহত কেরন িস�েজন চাট �াের �দয়া
িজএসিব’র �য �কান �সবা দােন �থ �তা, �সবায় িবল�, �সবার মােন অস�� হেয় িজএসিব’র �য �কান �সবা �হীতা অনলাইেন বা অফলাইেন
অিভেযাগ করেত পােরন। তেব এ পয� িজএসিব’র �কান অংশীজন/�সবা �হীতা বা নাগিরক িজএসিব’র �সবা িবষেয় �কান অিভেযাগ কেরিন।
�� সমেয় �য �কান অিভেযােগর তদ� ও উপ�� �ব�া �নয়ার �াপাের িজএসিব’র অিভেযাগ �িতকার �ব�া (িজআরএস) অংগীকারাব�।

সভাপিত এিপএ বা�বায়েনর ধারাবািহকতায় অংশীজেনর এ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ উে�খ কের িজএসিব হেত �সবা �পেত �কান সমা�া
হে� িকনা এ িবষেয় �সবা�হীতা/অংশীজনেদর মতামত জানেত চান। সভায় উপি�ত �সবা�হীতা হাইে�াকাব �ন ইউিনেটর �িতিনিধ জনাব
নাজ�ল হক িজএসিব হেত তােদর চািহদা�ত ত�-উপা� এবং অ�া� আ�ষি�ক �সবাস�হ যথাসমেয় পাওয়া যায়, �সবা �াি�েত �কান
িবল� হে�না মেম � সভােক অবিহত কেরন। হাইে�াকাব �ন ইউিনট হেত �সবা �পেতও �কান সমা�া বা িবল� হয়না মেম � জনাব ��ি�ন সরকার,
পিরচালক (�ত�) সভাপিতেক অবিহত কেরন। 

িবে�ারক পিরদ�র হেত সভায় অংশ�হণকারী জনাব সানিজদা �বগম িজএসিব হেত তােদর চািহদা�ত �সবাস�হ যথাসমেয় পাওয়া যায় এবং
�সবা �াি�েত �কান সম�া হে�না বেল মতামত �� কেরন।

সভায় উপি�ত খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা (িবএমিড)’র �সবা�হীতা জনাব মাহ�বা আ�ার (সহকারী পিরচালক) জানান িজএসিব হেত িবএমিড
সব সময় �ততার সােথ সহেযািগতা �পেয় থােক এবং িজএসিব’র �সবা িবষেয় িবএিমিড’র প� হেত �কান অিভেযাগ বা আপি� �নই। 

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

িস�া�ঃ 
সভাপিত সভার সকেলর উে�ে� বেলন, �যেহ� িজএসিব’র �সবা িবষেয় �সবা �হীতােদর �কান আপি� �নই এবং অংশীজনেদর �সবা �দােনর
�াপােরও িজএসিব’র �কান আপি� �নই, এেত �তীয়মান হয় �য, �সবা �হীতােদর পার�িরক স�ক� সে�াষজনক। সভাপিত সকলেক
িনেজেদর মে� �সবাদােনর ও সহেযাগীতার চলমান পার�িরক স�ক� বজায় রাখার আহবান জানান।
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�ারক ন�র: ২৮.০৫.০০০০.২০০.২৭.০০১.২১.১১ তািরখ: 
২৬ �ন ২০২১

১২ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িজএসিব’র শাখা �ধানগণ
২) িজএসিব’র কম �কত�া��
৩) উ�মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র

 
 

আ�া�ল আহসান 
উপ-পিরচালক (�ত�)-১


