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১ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো ভক?
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো (Grievance Redress System), সংযেযপ ভেআরএস (GRS), মূ লি ভব্ভিন্ন সরকোভর
দপ্তরকিৃক
ে প্রদোিকৃি গসব্ো ভিভিিকরযণর একভট প্ল্যোটফমে। ভেআরএস ব্যব্স্থোর অন্তিুেি প্রভিভট দপ্তযর গণপ্রেোিিী
ব্োংলোযদযির একেি িোগভরক গ গকোযিো গসব্োর ভব্রুযদ্ধ িোর অসযন্তোষ ব্ো গেোি েোভিযয় অভিয োগ দোভখল করযি পোযরি।
অভিয োগকোরী িোগভরকযক িোর অভিয োযগর ভব্ষযয় গ যকোযিো ধরযণর অগ্রগভি ব্ো ভসদ্ধোন্ত সম্পযকে অব্ভহি করো এব্ং
গকোযিো ভব্ষয়যয় িোাঁর মূ লযব্োি মিোমি ব্ো পরোমিে মূ লযোয়ি করোও এই ব্যব্স্থোর অিযিম। সরকোভর কমেকিেো/কমেিোরীরোও
একইিোযব্ গ গকোযিো গসব্োর ভব্পরীযি িোযদর অভিয োগ এখোযি েোিোযি পোরযব্ি।
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় একেি িোগভরক ভিব্ন্ধিপূ ব্ক
ে িোাঁর িোগভরক ভহযসযব্ প্রোপয গসব্ো-সংভিষ্ট অভিয োগ করযি
পোযরি অথ্ব্ো ব্যভিগি িথ্য গগোপি গরযখ অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ করযি পোযরি। িযব্ ধমেীয়, গকোযিো আদোলযি
ভব্িোরোধীি, িথ্য অভধকোর, সরকোভর কমেকিেো-কমেিোরীযদর ভব্রুযদ্ধ গৃ হীি ভব্িোগীয় মোমলো অথ্ব্ো আইি ব্ো ভব্ভধর
আওিোয় ভরভিউ/আভপযলর সু য োগ রযয়যে এরূপ ভব্ষয়-সংভিষ্ট অভিয োগ গ্রহণয োগয হযব্ িো।

২ ভিব্ন্ধি ও লগইি
২.১ ভিব্ন্ধি
অভিয োগ প্রভিকোর সংক্রোন্ত গ যকোযিো গসব্ো প্রোভপ্তর েিয আপিোযক অব্িযই ভেআরএস এ ভিব্ভন্ধি হযি হযব্।
ভিব্ন্ধযির েিয অভিয োগকোরী লগইি গপইযের “ভিব্ন্ধি” ভিভিি ভলংযক ভিক করযল অভিয োগকোরী িযথ্যর ফরম
আসযব্। এখোযি ব্োধযিোমূ লকিোযব্ গমোব্োইল িম্বর, পূ ণেিোম, েোিীয় পভরিয়পত্র িম্বর / েন্মভিব্ন্ধি সিদ িম্বর /
পোসযপোটে িম্বর, স্থোয়ী ভিকোিো ও ব্িেমোি ভিকোিোর িথ্যসহ অিযোিয ভকেু ঐভিক িথ্য প্রদোি কযর ফরযমর ভিযির ভিব্ন্ধি
ব্োটযি ভিক করযি হযব্। সফলিোযব্ ভিব্ন্ধি সম্পন্ন হযল আপিোযক এসএমএস ও ইযমইযলর মোধযযম িো ভিভিি করো
হযব্ এব্ং আপিোর প্রদত্ত গমোব্োইল িম্বযর একভট ভপি িম্বর এসএমএস এর মোধযযম গপ্ররণ করো হযব্। কি ভপি
ব্যব্হোর কযর আপভি অভিয োগকোরী ভহযসযব্ লগইি করযি পোরযব্ি।
উযেখয গ , ভিব্ন্ধযির েিয গ গমোব্োইল িম্বরভট প্রদোি করো হযব্, গসভট ভদ ইযিোপূ যব্ে ভেআরএস-এ ভিব্ন্ধযির েিয
ব্যব্হৃি হযয় থ্োযক, িযব্ আপিোর ভিকট অিয গকোযিো িথ্য িোওয়োর পভরব্যিে, শুধু মোত্র লগইযির েিয ভপি িম্বর িোওয়ো
হযব্। গকোযিো গমোব্োইল িম্বর ভদযয় ভিব্ন্ধি করো হযল পরব্ভিেযি ঐ িম্বর ব্যব্হোর কযর আর গকোযিো ভিব্ন্ধি করো
োযব্িো। অথ্েোৎ একই িম্বর একোভধক ভিব্যন্ধর েিয ব্যব্হোর করো োযব্িো।
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ভিত্র-১.১ : অভিয োগকোরী ভিব্ন্ধি ফরম

২.২ লগইি করো
ভেআরএস গহোমযপইযের উপযর ডোিপোযি “অভিয োগকোরী লগইি” ব্োটযি ভিক করযল ভিত্র-১.২ এর অিু রূপ লগইি
গপইেভট আসযব্। আপভি ভদ ইযিোপূ যব্ে ভিব্ন্ধি কযর থ্োযকি, িোহযল আপিোর ইউেোরযিম এব্ং ভপি িম্বর সভিকিোযব্
প্রদোি কযর লগইি ব্োটযি ভিক করোর পর সকল িথ্য প্রদোি সভিক হযয় থ্োকযল আপভি আপিোর অভিয োগ িোভলকোর
গপইেভট গদখযি পোযব্ি। অিযথ্োয় ভিযি সিকেিোমূ লক গমযসে গদখো োযব্।
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ভিত্র-১.২ : লগইি ফরম
আর ভদ পূ যব্ে গথ্যকই লগইি করো থ্োযক িোহযল গহোমযপইযের লগইি ব্োটিগুযলোর পভরব্যিে “আমোর পযোযিল” ও “লগ
আউট” িোযমর ব্োটি গদখো োযব্। গসযেযত্র প্রথ্যমোি ব্োটযি ভিক করযলই আপভি আপিোর অভিয োগ িোভলকোর
গপইেভট গদখযি পোযব্ি।

২.৩ ভপিযকোড িুযল গগযল করণীয় (ভপি পভরব্িেি)
আপভি ভদ ভপি িম্বরভট িুযল োি ব্ো গকোযিো কোরযি ভপি িম্বরভট হোভরযয় োয় অথ্ব্ো ভপি পভরব্িেি করযি িোি,
িযব্ অভিয োগকোরী লগইি ফরযমর ভিযি “ভপিযকোড পুিরুদ্ধোর” িোযমর অপিিভটযি ভিক করযি হযব্। িোহযল
আপিোর ভিকট গমোব্োইল িম্বর িোওয়ো হযব্ এব্ং সভিকিোযব্ গমোব্োইল িম্বরভট প্রদোি করযল উি িম্বযর িিুি একভট
ভপিযকোড গপ্ররণ করো হযব্। িিুি ভপিযকোড ব্যব্হোর কযর আপভি সহযেই লগইি করযি পোরযব্ি।

ভিত্র-১.৪ : পোসওয়োডে পুিরুদ্ধোর
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২.৪ লগআউট
লগইি করোর পর উপযরর গমিু ব্োযরর ডোিভদযক গ খোযি ইউেোরযিম প্রদভিেি হয়, গসখোযি ভিক করযল “লগ আউট”
িোযমর একভট অপিি গদখো োযব্। উি অপিযি ভিক করযল আপভি আপিোর ব্িেমোি লগইি অব্স্থো গথ্যক গব্র হযয়
োযব্ি। লগইি থ্োকো অব্স্থোয় গহোমযপইযে আসযল গসখোযিও একভট “লগ আউট” ব্োটি গদখো োযব্। ঐ ব্োটযি ভিক
কযরও একইিোযব্ লগ আউট করো োযব্। অভিয োগকোরী ভহযসযব্ সভিকিোযব্ লগ আউট করোর পর আপিোযক
ভেআরএস গহোমযপইযে ভিযয় োওয়ো হযব্।

ভিত্র-১.৩ : লগ আউট অপিি

৩ অভিয োগ দোভখল
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় একেি িোগভরক ভিযনোি দু ভট উপোযয় অভিয োগ দোভখল করযি পোযরি।

৩.১ িোগভরক অভিয োগ দোভখল
িোগভরক অভিয োগ দোভখযলর েিয অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় লগইি করোর পর প্রথ্যমই গ অভিয োগ িোভলকো
গদখো োয় িোর উপযরর ডোিভদযক “িিুি অভিয োগ” ব্োটযি ভিক করযল ভিত্র-৩.১ এর িযোয় একভট ফরম আসযব্। অথ্ব্ো
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোর গহোমযপইযের “অভিয োগ দোভখল” ব্োটযি ভিক কযর “িোগভরক অভিয োগ” অপিিভট ভিব্েোিি
কযরও অভিয োগ দোযয়র করো োযব্। এযেযত্র ভদ ইযিোমযধয লগইি করো হযয় থ্োযক িযব্ ভিত্র-৩.১ এর িযোয় অভিয োগ
দোভখযলর েিয একভট ফরম আসযব্। আর ভদ লগইি করো িো থ্োযক িযব্ অভিয োগকোরী ভিব্ন্ধি ফরম আসযব্। এখোি
গথ্যক ভিব্ন্ধি ও লগইি করোর পর িোগভরক অভিয োগ দোভখযলর ফরমভট পোওয়ো োযব্।

পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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ভিত্র-৩.১ : িোগভরক অভিয োগ দোভখল ফরম
অভিয োগ দোভখল ফরযম অভিয োগ সংভিষ্ট দপ্তর ও গসব্ো ভিব্েোিি, গসব্ো আযব্দযির িোভরখ, অভিয োগকোরীর
িোম, অভিয োযগর ভব্ষয়, ব্ণেিো ও প্রযয়োেিীয় সং ু ভি প্রদোি কযর অভিয োগ গপ্ররণ ব্োটযি ভিক করযল অভিয োগভট ঐ
দপ্তযরর অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেোর ভিকট গপ্রভরি হযয় োযব্। িযব্ ফরম পূ রি করোর পর গপ্ররণ করোর পূ যব্ে
অভিয োযগর ভপ্রভিউ গদখো ও ভপ্রন্ট গিওয়ো োযব্। অভিয োগভট সফলিোযব্ গপ্রভরি হযল উি অভিয োযগর একভট ভরভসপ্ট
গদখো োযব্, গ খোযি অভিয োযগর ট্র্যোভকং িম্বর ও অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেোর িথ্য গদখো োযব্ ও ভপ্রন্ট করো োযব্।
অভিয োযগর অগ্রগভি ও সব্েযিষ অব্স্থো েোিোর েিয এই ট্র্যোভকং িম্বরভট অব্িযই সংরেণ করুি। উযেখয গ , অভিয োগ
দোভখল হওয়োর পর ভিষ্পন্ন হওয়োর সময়সীমো ৬০ ভদি প েন্ত।

৩.২ অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ দোভখল
আপভি ভদ গকোযিো কোরযি অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ দোভখল করযি িোি িযব্ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোর
গহোমযপইযের “অভিয োগ দোভখল” ব্োটযি ভিক কযর “অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ” অপিিভট ভিব্েোিি করযি হযব্।
িোহযল উপযরোি ভিত্র-৩.১ এর িোগভরক অভিয োগ দোভখল ফরযমর িযোয় অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ দোভখযলর একভট
ফরম গদখো োযব্। এই ফরযম অভিয োগ সংভিষ্ট দপ্তর ও গসব্ো ভিব্েোিি কযর গসব্ো আযব্দযির িোভরখ, অভিয োগকোরীর
িোম, অভিয োযগর ভব্ষয়, ব্ণেিো ও প্রযয়োেিীয় সং ু ভি প্রদোি করোর পর অভিয োগ গপ্ররণ ব্োটযি ভিক করযল অভিয োগভট
ভিভিি করোর েিয ভপ্রভিউ গদখোযিো হযব্। এখোি গথ্যক অভিয োযগর ভপ্রভিউ ভপ্রন্ট করো োযব্ এব্ং অভিয োগভট গপ্ররণ
করো োযব্।
অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ গপ্ররযণর গেযত্র অভিয োগ গপ্ররণ ব্োটযি ভিক করযল একভট সিকেীকরণ ব্োিেো
গদখযি পোযব্ি গ খোযি ব্লো থ্োকযব্ গ , “অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ দোভখল করযল অভিয োগ এর অব্স্থো অব্গি হওয়ো সম্ভব্
হযব্ িো এব্ং প্রভিকোর করো হযিও পোযর, িোও হযি পোযর। িযব্ কোউযক হয়রোভি করোর উযেযিয অজ্ঞোিিোমো অভিয োগ
দোভখল করযল প্রযয়োেযি ভব্যিষ প্রভক্রয়োয় িথ্য গব্র কযর আইিোিু গ ব্যব্স্থো গিয়ো হযি পোযর”। অিঃপর ভিভিি করো
হযল অভিয োগভট সংভিষ্ট দপ্তযরর অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেোর ভিকট গপ্রভরি হযয় োযব্। উযেখয গ , অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্
পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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অভিয োগ দোভখল করযল আপিোযক অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেোর গকোযিো িথ্য েোিোযিো হযব্ িো এব্ং গকোযিো ট্র্যোভকং
িম্বরও প্রদোি করো হযব্িো। ফযল পরব্ভিেযি উি অভিয োযগর সব্েযিষ অগ্রগভি ও অব্স্থো সম্পভকেি গকোযিো িথ্য েোিো
সম্ভব্ হযব্িো।

৪ অভিয োগ সম্পভকেি িথ্য গদখো
৪.১ অভিয োগ িোভলকো
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় একেি অভিয োগকোরী ভহযসযব্ সফলিোযব্ লগইি করোর পর আপিোযক অভিয োযগর
িোভলকো প্রদিেি করো হযব্। অভিয োগ িোভলকোয় আপভি ভিত্র-৪.১ এ প্রদভিেি আকোযর আপিোর দোযয়রকৃি অভিয োগসমূ হ
গদখযি পোযব্ি। িোভলকোয় সব্েযিষ দোযয়রকৃি ভিভদেষ্ট সংখযক (সোধোরণি ১০ভট) অভিয োগ একসোযথ্ গদখো োযব্। অিযোিয
অভিয োগসমূ হ গদখোর েিয িোভলকোর ভিযি প্রদভিেি অপিি ব্যব্হোর কযর পরব্িেী অংযি োওয়ো োযব্।

ভিত্র-৪.১ : অভিয োগ িোভলকো

৪.২ অভিয োযগর ভব্স্তোভরি
গকোযিো অভিয োযগর ভব্স্তোভরি গদখযি িোইযল িোভলকো গথ্যক উি অভিয োগ সম্পভকেি িযথ্যর উপর ভিক
করযি হযব্। িোহযল ভিত্র-৪.২ এর অিু রূপ ভব্ব্রণ অংযি অভিয োযগর ভব্স্তোভরি িথ্য গদখো

োযব্। এখোযি

অভিয োগকোরীর িথ্য, গসব্োর ভব্ব্রণ, অভিয োযগর ব্ণেিো, ট্র্যোভকং িম্বর, সব্েযিষ অব্স্থো, সং ু ি ফোইলসমূ হ সহ অিযোিয
িথ্যোভদ েোিো োযব্ এব্ং প্রযয়োেযি অভিয োযগর ভব্স্তোভরি ভপ্রন্ট করো োযব্।
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ভিত্র-৪.২ : অভিয োযগর ভব্স্তোভরি ভব্ব্রণ
অভিয োগ দোযয়র করোর পর হযি ব্িেমোি সময় প েন্ত গ সকল পদযেপ গিওয়ো হযয়যে িো গৃ হীি কো ক্র
ে ম
অংযি ভিক করযল ভিত্র-৪.৩ এর অিু রূপিোযব্ গদখো োযব্।

ভিত্র-৪.৩ : অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কো েক্রযম গৃ হীি ভকেু পদযেপ

৫ আভপল
আপিোর দোভখলকৃি অভিয োগভট ভিষ্পভত্ত হযয় গগযল আপিোযক এসএমএস ও ইযমইল এর মোধযযম েোিোযিো
হযব্। অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেো কিৃেক গৃ হীি ব্যব্স্থোর উপর আপভি ভদ সন্তষ্ট িো হযয় থ্োযকি িযব্ আপভি আভপল
পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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করযি পোযরি। আপিোর অভিয োগভট ভদ গকোযিো কোরযণ িভথ্েোি করো হযয় থ্োকযলও আপভি আভপল করযি পোরযব্ি।
এযেযত্র অভিয োযগর ভব্স্তোভরি ভব্ব্রযণর উপযর ডোিপোযি “আভপল করুি” ব্োটি গদখো োযব্। উি ব্োটযি ভিক করযল
আপিোর অভিয োগভট স্বয়ংভক্রয়িোযব্ আভপল হযয় সংভিষ্ট আভপল কমেকিেোর ভিকট গপ্রভরি হযব্ এব্ং আপিোযক আভপল
কমেকিেোর িথ্য গদখোযিো হযব্। আভপল কো েক্রম সম্পন্ন হওয়োর সময়সীমো ৩০ ভদি।

ভিত্র-৫.১ : আভপল ব্োটি

৬ গসল ব্রোব্র অভিয োগ ও আভপল
গসল ব্রোব্র অভিয োগ করোর গেযত্র অভিয োগ দোভখযলর সময় দপ্তর ব্োেোই অংযি “গসল” ভিব্েোিি করযি
হযব্। িোহযল আপিোর অভিয োগভট সরোসভর গসযল দোভখল হযয় োযব্। আব্োর আভপল করোর পর আভপল কমেকিেোর
ভসদ্ধোযন্ত সংেুব্ধ হযল অথ্ব্ো সন্তুষ্ট িো হযয় থ্োকযল আপভি পুিরোয় আভপল করযি পোযরি। পুিরোয় আভপযলর গেযত্র
আপিোর আভপলভট সরোসভর গসযলর ভিকট গপ্রভরি হযয় োযব্। উযেখয গ , গসল কিৃক
ে অভিয োগ ভিষ্পভত্তর সময়সীমো ৯০
ভদি এব্ং আভপল ভিষ্পভত্তর সময়সীমো ৩০ ভদি।

৭ অভিয োগ ট্র্যোভকং
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় দোভখলকৃি গকোযিো অভিয োযগর অগ্রগভি ব্ো সব্েযিষ অব্স্থো েোিোর েিয সহে
উপোয় হযলো অভিয োগ ট্র্যোভকং। একেি ভিব্ভন্ধি অভিয োগকোরী ভহযসযব্ অভিয োগ দোভখল কযর পরব্িেীযি ভসযেযম
লগইি িো কযর এব্ং অভিয োযগর ভব্স্তোভরি িো গদযখও সহযেই আপভি আপিোর অভিয োগভট ট্র্যোক করযি পোযরি।
এযেযত্র গহোমযপইযে “অভিয োযগর সব্েযিষ অব্স্থো” অপিিটযি ভিক করযল অভিয োগ ট্র্যোভকংযয়র একভট ফরম গদখো
োযব্। উি ফরযম আপিোর গমোব্োইল িম্বর ও গ অভিয োগভটর ভব্স্তোভরি েোিযি িোযিি গসভটর ট্র্যোভকং িম্বর প্রদোি
কযর “অব্স্থো েোিু ি” ব্োটযি ভিক করযল অভিয োগভটর সব্েযিষ অব্স্থোর পোিোপোভি দোভখযলর সময় ও ভিষ্পভত্তর সম্ভোব্য
িোভরখ সম্পযকে েোিযি পোরযব্ি। িযব্ অজ্ঞোিিোমো ভহযসযব্ অভিয োগ দোভখল করযল আপভি আপিোর অভিয োগভট ট্র্যোক
করযি পোরযব্ি িো।

পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো – ব্যব্হোরকোরী ভিযদেভিকো (অভিয

োগকোরী) - সংস্করণ ০.০.১

ভিত্র-৭.১ : অভিয োগ ট্র্যোভকং

৮ গরভটং প্রদোি
গকোযিো অভিয োগ ব্ো আভপল ভিষ্পভত্ত হযয় গগযল আপভি উি অভিয োগ ব্ো আভপল ভিষ্পভত্ত প্রভক্রয়ো ও গৃ হীি
ব্যব্স্থোর উপর আপিোর সন্তুভষ্ট প্রকোি করোর েিয “প্রভিভক্রয়ো প্রদোি” অংযি ভিক কযর গরভটং প্রদোি করযি পোযরি।
গরভটং এর মোি ৫ এর মযধয ০.৫ ব্যব্ধোযি গ যকোযিো মোি হযি পোযর। অভিয োগ ভিষ্পভত্ত ও আভপল ভিষ্পভত্ত উিয়যেযত্রই
গরভটং প্রদোি করো োয়। গরভটং এর পোিোপোভি আপভি িোইযল আপিোর প্রদত্ত গরভটং সম্পযকে মিোমিও প্রদোি করযি
পোযরি।

ভিত্র-৮.১ : গরভটং প্রদোি
পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো – ব্যব্হোরকোরী ভিযদেভিকো (অভিয

োগকোরী) - সংস্করণ ০.০.১

৯ গসব্োর মোযিোন্নয়যি পরোমিে প্রদোি
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থোয় আপভি গ যকোযিো গসব্োর গুণগি মোি ব্ৃ ভদ্ধ, গসব্ো সহভেকরণ, সংভিষ্ট আইি/ভব্ভধ
সংস্কোর ইিযোভদ ভব্ষযয় আপিোর সু ভিভন্তি মিোমি ব্ো মূ লযব্োি পরোমিে প্রদোি করযি পোযরি। এেিয গহোমযপইযের
“গসব্োর মোযিোন্নয়যি পরোমিে” ভলংযক ভিক করযল একভট ফরম আসযব্। গসখোযি আিু ষভিক িথ্য সহকোযর আপিোর
মিোমি ব্ো পরোমিে প্রদোি করযি পোযরি।

১০ ভসভটযেিস িোটেোর ব্যব্হোর
ভেআরএস ব্যব্স্থোর আওিোধীি গ যকোযিো দপ্তযরর গসব্ো প্রদোি প্রভিশ্রুভি িথ্ো ভসভটযেি িোটেোর গদখোর েিয
গহোমযপইযের “গসব্ো প্রদোি প্রভিশ্রুভি” ভলংযক ভিক করযি হযব্ অথ্ব্ো উপযরর ব্োমপোযি গমিু ব্োর হযি “ভসভটযেি
িোটেোর গদখুি” ভিব্েোিি করযি হযব্। িোরপর ভসভটযেি িোটেোর গদখোর েিয গ গপইে আসযব্ গসখোযি দপ্তর ব্োেোই করযল
ঐ দপ্তযরর গসব্ো সমূ যহর িোভলকো, গসব্োগ্রহীিোর ভিকট প্রিযোিো, অভিয োগ ভিষ্পভত্ত কমেকিেো ও আভপল কমেকিেোর িথ্য
সংব্ভলি ভসভটযেি িোটেোর গদখো োযব্। ভসভটযেি িোটেোযরর প্রভিভট গসব্োর পোযি ঐ গসব্োর ভব্রুযদ্ধ অভিয োগ করোর
অপিিও থ্োকযব্, গ খোি গথ্যক উি গসব্োর ভব্রুযদ্ধ সহযেই অভিয োগ দোভখল করো োযব্।

১১ কোযলোিোভলকোিুভি
গকোযিো অভিয োগকোরী অিযোসগিিোযব্ অসিয এব্ং কোউযক হয়রোভি করোর েিয ভকংব্ো অিয গকোযিো অসৎ
উযেযিয অভিয োগ দোভখল কযরি মযমে প্রমোভণি হযল অভিক-এর সু পোভরযির ভিভত্তযি সংভিষ্ট আভপল কমেকিেো উি
অভিয োগকোরীযক কোযলো িোভলকোিুি করযি পোরযব্ি। এরূপ কোযলো িোভলকোিুি ব্যভির ভিকট গথ্যক প্রোপ্ত গকোযিো
অভিয োগ কিৃেপে ভব্িো পদযেযপ খোভরে করযি পোরযব্ি এব্ং পরব্িেী সমযয় ঐ ব্যভিযক কোযলোিোভলকো হযি অব্যহভি
িো গদওয়ো প েন্ত আর গকোযিো অভিয োগ দোভখল করযি পোরযব্ি িো।

১২ গুরুত্বপূ ণে িথ্য ও গ োগোয োগ
অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো সংক্রোন্ত গ যকোযিো প্রযনোত্তযরর েিয গহোমযপইযের “সিরোির ভেজ্ঞোসয” অংি
গদখযি পোযরি। অভিয োগ প্রভিকোযরর কো েপদ্ধভির প্রব্োহভিত্র গদখযি পোযরি “পদ্ধভি-ভিত্র” অংযি। “ভেআরএস
ভিযদেভিকো” অংযি অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো সংক্রোন্ত ভিযদেভিকো পড়যি ও সংরেণ করযি পোযরি। অফলোইযি
অভিয োগ/আভপল দোভখল করযি প্রযয়োেিীয় ফরমস ডোউিযলোড করযি পোযরি “ডোউিযলোডস” অংি গথ্যক।
গ যকোযিো সহয োভগিো ব্ো প্রযয়োেযি “গ োগোয োগ” অংযি উযেভখি িম্বযরর মোধযযম গহল্পযডযস্ক কল করযি
পোযরি, অথ্ব্ো ইযমইল করযি পোযরি প্রদভিেি ইযমইল ভিকোিোয়। এেোড়োও গফসব্ুক, টুইটোর, ইউভটউব্ ও গুগলপ্ল্োস এর
মযিো সোমোভেক গ োগোয োগ ব্যব্স্থোর মোধযযম ু ি থ্োকযি গহোমযপইযের ভিযি প্রদভিেি ভলংকগুযলোযি ভিভেট করযি
পোযরি।
পভরকল্পিো ও ব্োস্তব্োয়যি
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