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২৮ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        অিভেযাগ িতকার ব া িনেদিশকা-২০১৫ (পিরমািজত ২০১৮) মাতােবক অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) িনেয়াগ
প িতর িনেদশনা রেয়েছ। উ  িনেদশনা মাতােবক ইনি উেটর িনবাহী িসেড  ড. মাহ দা আ ার ক অিভেযাগ িন ি
কমকতা (অিনক) মেনানীত করা হেলা। উি িখত িনেদিশকার আেলােক ‘অিনক’ এর কাযপিরিধ িন পঃ

ক. া  অিভেযাগ িতকােরর কায ম হণ;
খ. অিভেযাগস হ িবে ষণ কের য সকল অিভেযােগর নরা ি  ঘেট থােক, স েলা িচি তকরণ;
গ. সবা দান প িত এবং সংি  আইিন-িবিধ ও নীিতমালা ণয়ন/সংেশাধেনর পািরশ দান;
ঘ. অিভেযাগ িতকার ব া সং া  িনেদিশকা সংেশাধন এবং সংি  অ া  িবষেয় আদশমান বতন স েক পািরশ

দান;
ঙ. া  অিভেযাগ এবং িতকার সং া  বািষক িতেবদন ণয়ন;
চ. ি  ও ইেলক িনক িমিডয়া অথবা সামািজক যাগােযাগ মা েম কািশত কােনা সংবাদ, িতেবদন বা িচ পে  অিভেযােগর
উপদান থাকেল স েলা পরী াে  িতকােরর উে াগ হণ;
ছ. অিভেযাগকারীেক অিভেযােগর ফলাফল স েক অবিহতকরণ;
জ. অিভেযােগর রকড সংর ণ; এবং
ঝ. অিভেযাগ িতকােরর মািসক িতেবদন তকরণ ও সংি  উ তন ক পে র িনকট উপ াপন।
 
০২। যথাযথ ক পে র িনেদশ েম এ অিফস আেদশ জাির করা হেলা।  

১২-৮-২০ ২০

মাহা াদ আ ািহল ওয়ািরশ
সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: ( জ তার মা সাের নয়)) 
১) িনবাহী িসেড , িনবাহী িসেড  এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ক ািপটাল মােকট (িবআইিসএম)

১



২) অ ষদ িবভাগ।
৩) সকল কমচারী, িবআইিসএম ।
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মাহা াদ আ ািহল ওয়ািরশ
সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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