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ক্তবষয় :  অক্তিদ াগ প্রক্ততকার বুবস্থা (Grievance Redress System-GRS) সাংক্রান্ত নদিম্বর ২০১৮ ক্তরিঃ র্াদসর  

প্রক্ততদবেন প্রপ্ররণ।  
 

 

উপ যমি  ক্তবষদয়র পক্তরদপ্রক্তক্ষদত জনশক্তি, কর্মসাংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ বযুদরার অক্তিদ াগ প্রক্ততকার 
বুবস্থা(Grievance Redress System-GRS Report)সাংক্রান্ত নদিম্বর ২০১৮ ক্তরিঃ র্াদসর প্রক্ততদবেন 
পরবতী কা মক্রর্ গ্রহদণর জনু এতেসদে প্রপ্ররণ করা হদলা। 

 

সাং যক্তি : বণমনানযসাদর। 
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অক্তিদ াগ প্রক্ততকার বুবস্থার র্াক্তসক প্রক্ততদবেন ( Grievance Redress System-GRS Report) 

জনশক্তি কর্মসাংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ বযুদরা 
কর্মসাংস্থান শাখা। 

 র্াদসর নার্: নদিম্বর,২০১৮ 
 

আেুাক্ষর:  A -  Z 

বতম র্ান র্াদস প্রাপ্ত অক্তিদ াদগর সাংখুা ক্তবদবিু র্াদস 

ক্তনষ্পক্তিকৃত 

অক্তিদ াদগর 

সাংখুা 

ক্তনষ্পক্তিকৃত অক্তিদ াদগর সাংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তনষ্পক্তিকৃত 

অক্তিদ াদগর সাংখুা 
র্ন্তবু/অক্তি
প্র াগ ক্তনষ্পক্তি 

হার(%) 

পত্র/েরখাস্ত 
প্র াদগ 

অনলাইদন  প্রর্াট 

(১+২) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১টি ০২ ৩৩টি ৪৮টি ১। কর্মী জনাব আব্দযর রক্তহর্, ক্তপতা- আলী আকবর, গ্রার্-আলাক্তে নগর, প্রপা-রাদয়রহাট, 
থানা-প্রবগর্গঞ্জ, প্রজলা-প্রনায়াখালী ক্তবএর্ইটিদত আদবেদনর প্রপ্রক্তক্ষদত কর্ীদক  ও ক্তরক্রয টিাং 
এদজক্তিদক পত্র প্রেয়া হদল ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি কর্ী  আব্দযর রক্তহর্দক ১,১৩,০০০/- টাকা 
প্রোন করায়  অক্তিদ াগটি প্রতুাহার করায় ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আল  ালাহ 
ইন্টারনুাশনাল  (আরএল-২৪৩)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদরদেন 
ক্তবিায়, অক্তিদ াগটি গত ২৮/১০/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন 
প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হদয়দে।  

২। সসৌদি আরব সেরত কর্মী কুলসুর্ম সবগর্ম, এর পদক্ষ সযর্াইয়া ইসলার্  ,বর্সা বাাংলাদেশ 
ক্তপতা- প্রসানা আলী  ,গ্রার্-প্রকশবপযর প্রপা-জগন্নাথপযর ,থানা-জগন্নাথপযর প্রজলা-সযনার্গজ্ঞ 

ক্তবএর্ইটিদত আদবেদনর প্রপ্রক্তক্ষদত কর্ীদক প্রেদশ প্র রত আনার জনু  ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক 
পত্র প্রেয়া হদল ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি কর্ীদক প্রেদশ প্র রত অক্তিদ াগ প্রতুাহার কদর প্রনন।   
অক্তিদ াগটি প্রতুাহার করায় ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আল হারার্াইন ওিারসীজ  
(আরএল-১১১৬)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদরদেন ক্তবিায়, 
অক্তিদ াগটি গত ১৫/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন 
প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

৩। কাতার সেরণে েতারনা করায়  কর্মী সর্মাহাম্মি দর্মলন, ক্তপতা -প্রর্ািঃ  ারুক প্রহাদসন  ,
গ্রার্-নতয ল্লাবাে ,প্রপা :নতয ল্লাবাে ,থানা ও প্রজলা-ঝালকাঠি ক্তবএর্ইটিদত আদবেদনর 

প্রপ্রক্তক্ষদত ক্ষক্ততপযরন আোদয়র জনু তেন্ত কক্তর্টি গঠন করা হয়। তেদন্ত ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি 
কর্ীদক ক্তিদন না এবাং প্রকান ক্তিসা প্রেনক্তন র্দর্ম তেদন্ত অক্তিদ াদগর প্রকান তথু পাওয়া 
 ায়ক্তন। কর্ী োলাল শক্তহেযদলর ক্তনকট টাকা ক্তেদয়দে। তেদন্ত কর্ী োলাদলর ক্তবরুদে 
প্রিক্তলত আইদন র্ার্লা  োদয়র করার জনু বলা হয়। অক্তিদ াগ প্রর্াক্তনত না হওয়ায় 
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আল রাক্ত  প্রেড ইন্টারনুাশনাল  (আরএল-৭২২)-প্রক উি 
অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ১৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ 
র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 

৪৮টি ১০৮% 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪। সসৌদি আরণব  কর্মী আলর্মগীর সহাণসন ও নযরুর ইসলার্, ক্তপতা-আকবর  প্রহাদসন , 
গ্রার্-র্দনাহক্তর বাগান বাড়ী,আলী প্রিৌিযরী বাড়ী, প্রর্াবািঃ ০১৮২৮৪৪৩৬৭৮  তেদন্ত 
আক্তিদ াগকারীর পযণম ঠিকানা না থাকায় এবাং প্রর্াবাইল প্র াদন না পাও ায় অক্তিদ াদগর 
ক্তবষদ  প্রকান ক্তসোন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়ক্তন র্দর্ম ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আল কক্তরর্ 
র্ুানপাও ার বাাংলাদেশ ক্তলিঃ  (আরএল-১০৭৩)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত 
প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় 
অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 
৫। অদিণ াগকারী জনাব সাবািদুিন তার সেণল  কর্মী আলর্মগীর সহাণসন ও িাই েদরি 

উদিন, গ্রার্ -িাাঁনপযর , প্রপা: নীলগঞ্জ, থানা-কক্তরর্গঞ্জ, প্রজলা-ক্তকদশারগঞ্জ আকার্া বাবে 
ক্ষক্ততপযরন (২,০০,০০০+২,০০,০০০) প্রর্াট ৪,০০,০০০ লক্ষ টাকা পাওয়ায় ক্তরক্রয টিাং 
এদজক্তি প্রর্সাসম  রাক্তজ প্রেড ইন্টারনুাশনাল (আরএল-১০৭৯)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত 
অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় 
সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

৬। অদিণ াগকারী জনাব সসদলর্ম  গ্রার্ম-কার্ারগাাঁও  ,প্রপা :িাগুকুল ,থানা-শ্রীনগর প্রজলা-
র্যক্তিগঞ্জ  এক্তজক্তির ক্তনকট হদত তাাঁর পাসদপাটম ,ক্তিসা ,ইক্তর্দগ্রশন কাডম ,ড্রাইক্তিাং লাইদসি 

ও এয়ার টিদকট বযদঝ প্রপদয় ৩০০ (দতনশত) টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক  
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আহদর্ে আল আক্তর্ন ক্তলিঃ (আরএল-১৬০)-প্রক উি অক্তিদ াগ 
হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক 
র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

৭। অদিণ াগকারী জনাব সাঈর্ম, ক্তপতা-প্রর্ািঃ হাক্তন  সরোর,  গ্রার্-র্যক্তিকাক্তি, প্রপা: 
র্যক্তিকাক্তি, থানা-বানোরার্পযর, প্রজলা-ক্তব-বাড়ীয়া কতৃম ক আনীত অক্তিদ াদগর ক্তবষদয় 
এক্তজক্তির ক্তনকট হদত ৫০,০০০/- হাজার টাকা নগে বযদঝ প্রপদয়  ৩০০(ক্ততনশত) 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক  ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আর জাহান 
ইন্টারনুাশনাল (আরএল-১১৩১)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর 
অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন 
প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 
৮। অদিণ াগকারী জনাব আব্দুল খাণরক ও সর্মাোঃ িলুাল, রাজাপযর  ,প্রকরানীগঞ্জ ,ঢাকা কতৃম ক 

আনীত অক্তিদ াদগর ক্তবষদয় এক্তজক্তির ক্তনকট হদত  প্রর্াট ৫,০০,০০০/- লক্ষ  টাকা নগে 
কর্ী েযই জন বযদঝ প্রপদয়  ৩০০(ক্ততনশত) টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক  
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আর বাশার ইন্টারনুাশনাল ক্তলিঃ (আরএল-৩৯২)-প্রক উি 
অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ 
র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 

০৯। অদিণ াগকারী জনাব আব্দুল র্মান্নান, ক্তপতা -র্ৃত আদ ল উক্তিন ,সাাং রাক্তজবপযর ,প্রপা :
কৃষ্ঞপযর ,প্রজলা-র্াক্তনকগঞ্জ এর প্রর্াবাইল প্র াদন কথা হদয়দে ক্ততক্তন ২ ,০০,০০০ লক্ষ টাকা 

বুণে সেণয় তার আর সকান অক্তিদ াগ নাই র্দর্ম  ৩০০(ক্ততনশত) টাকার নন-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক  ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আর বারাকা ইন্টারনুাশনাল  
(আরএল-৬০৩)-প্রক উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত 
২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি 
নক্তথিয ি করা হয়। 

 

১০। কর্মী ইয়াসদর্মন আক্তার, ক্তপতা -র্ন ক্তর্য়া,প্রসজার্যড়া ,প্রপা :র্যকুিপযর ,থানা ও  প্রজল- 
ক্তব-বাড়ীয়া এর প্রর্াবাইল প্র াদন কথা জানা  ায় ক্ততক্তন ২২ ,০০০  হাজার  টাকা বযদঝ 

প্রপদয় তার প্রকান অক্তিদ াগ নাই র্দর্ম  ৩০০(ক্ততনশত  (টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে 
স্বাক্ষরপূবমক  ক্তরক্র যু টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম আল হাক্তসব ওিারসীজ (আরএল-৮১৯)-প্রক 
উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদর অক্তিদ াগটি গত ২৮/১১/২০১৮ তাক্তরদখ 
র্হাপক্তরিালক র্দহােয় সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 

১১। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস স্টানণেস াড এর্মপ্লয়ণর্মন্ট োোঃ দলোঃ   (আরএল -১৩৫ ২) এর 
ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী প্রববী খাতয ন, স্বার্ী-প্রর্ািঃ সদজর আলী, গ্রার্িঃ- েক্তক্ষতপাড়া, প্রপািঃ- 
হাটম  খযক্তজপযর-৬২৫০, বাগর্ারা , রাজশাহী এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত  অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ১৪,০০০/- ( 
প্রিৌি হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ১৩/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।      

 

১২। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সার্মস সকাম্পানী (আরএল -৬৯৬ (এর ক্তবরুদে 
র্ানঅক্তিদ াগকারীদ্বয় সবমজনাব আব্দযর রক্ত ক ও আক্তনেযর রহ  ,গ্রার্িঃ+প্রপািঃ- আর্ঝয ক্তপ , 

থানা-  ও প্রজলা-প্রর্দহরপযর কতৃম ক আনীত অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত বােীদ্বয় অনযপক্তস্থত 
থাকায় এবাং অক্তিদ াগটি ক্তিক্তিহীন প্রতীয়র্ান হওয়ায় ও প্রর্সাসম সার্স প্রকাোানী এর 
ক্তবরুদে আনীত অক্তিদ াগ প্রর্াক্তনত না হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ৩১/১০/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিূি করা হদয়দে। 

    
  ১৩। দরকু্রটিং এণজদি দলডস এইচ আর সদলউশনস দলোঃ   (আরএল -১৩৭৬ (গৃহকর্ী 

প্রর্াসািঃ হাক্তসনা প্রবগর্ ,স্বার্ী আ্েযল কাদের  ,গ্রার্িঃ- ঘরিাো  ,প্রপািঃ- প্রতাংরাকাক্তি ,
থানা-  য লিক্তর ,প্রজলা- আনায় এবাং কর্ী গাইবান্ধা প্রসৌক্তে আরব প্রথদক প্রেদশ প্র রত 

ক্তনদজ ৩০০ /- টাকার স্ট্ুাদে অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র 
অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২২/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।                        

 

১৪। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সাসণকা ইন্টারনযাশন াাল(আরএল -৬৯৫ ( এর ক্তবরুদে
অক্তিদ াগকারী জনাব প্রসালায়র্ান িয ইয়া, ক্তপতা র্ৃত আলী আজগর িয ইয়া, গ্রার্িঃ- 
পাইকাস্তা, প্রপািঃ- গাজীরহাট, থানা-প্রসনবাগ, প্রজলা- প্রনায়াখালী এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত 
অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল 
স্ট্ুাদে ২,০০,০০০/- ( েযই লক্ষ) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় র্হাপক্তরিালক 
র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২২/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা 
হদয়দে।    

   

 



১৫। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সসদলনা দরকু্রটিং এণজদি (আরএল -৬৪৫ (গৃহকর্ী আলয া 
রন  না করায় প্রবগর্ এর িয ক্তির প্রর্য়াে প্রশষ হওয়ার পরও ক্তনদয়াগকতম া তাদক প্রেদশ প্রপ্র

ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি েতূাবাদসর সহায়তায়  প্রেদশ প্র রত আনায় এবাং তার আর প্রকান 
অক্তিদ াগ না থাকায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ 
ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।  

  

১৬। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস শান ওিারসীজ(আরএল -৭৫৯ (অন লাইদন এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী সালর্া,  ক্তপতা র্ৃত হাক্ত জ ক্তউক্তুিন,র্াতা- রক্তহর্া, গ্রার্িঃ- খান বাক্তনয়ারা, 
প্রপািঃ- জাক্তর্িমা, থানা-ক্তসাংগাইর, প্রজলা- র্াক্তনকগঞ্জ এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত 
অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল 
স্ট্ুাদে ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আক্তশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় 
র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত 
নক্তথিয ি করা হদয়দে।  

 

১৭।  দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মার্মুন এন্টারোইজ(আরএল -৬২১ (প্রসৌক্তে আরব হদত গৃহকর্ী 
র্ক্তজম না ,ক্তপতা- প্রর্ািঃ জক্তহ রুল হক, গ্রার্- িিনক্তেয়া, প্রপািঃ- পযটিয়া বাজার, থানা- 

ক্তশবপযর, প্রজলা- নরক্তসাংেীদক প্রেদশ প্র রত আনায় এবাং তার আর প্রকান অক্তিদ াগ না 
থাকায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ 
বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

  

১৮। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসর্ র্মারুে ইন্টারনযাশনাল(আরএল -৭৫৯ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী শ্রাবনী গাইন ,স্বার্ী সযশান্ত সরকার ,গ্রার্িঃ- রাক্তজরহাট ওয়াডম-১ ,প্রপািঃ- 

রাক্তজরহাট ,থানা-আগগলঝড়া ,প্রজলা- বক্তরশাল এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ২৫,০০০/- 

(পক্তিশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ২২/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিূি করা হদয়দে।  

 
 

১৯। । দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মাশাআল্লাহ ওিারসীজ (আরএল -১০৩৯ (এর ক্তবরুদে 
অিক্তুদ াগকারী প্রর্াসািঃ পাক্তখ, ক্তপতা- প্রর্াজাহার আলী প্রশখ, গ্রার্িঃ- সার্জীবপযর, 
প্রপািঃ+থানা-প্রবরা, প্রজলা- পাবনা এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী 
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ১,২০,০০০/- (এক 
লক্ষ ক্তবশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির 
ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
২২/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয় 

   

২০। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস কদবর এন্টারোইজ (আরএল -২৩০ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব আলর্ ক্তর্য়া, (রীনা সবগণর্মর স্বার্মী), গ্রার্-প্রকাদিরির, প্রপািঃ- 
হাক্ততরক্তেয়, থানা- র্দনাহরতী, প্রজলা- নরক্তসাংেী এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর 
স্ত্রীদক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা 



হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র 
অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে 

 

২১।  দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মাণসসন্ট ওিারসীজ (আরএল -১১৬০ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব হাক্তববযর রহর্ান )ক্তপয়ারা আিাদরর স্বার্ী( , গু্রার্-নলজযরী, 

প্রপািঃ-পালগাাঁও, থানা-র্দহানগঞ্জ, প্রজলা-প্রনত্রদকানা এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত 
অক্তিদ াগকারীর স্ত্রীদক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির 
র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ৩৫,০০০/- (পাঁয়ক্তত্রশ হাজার) টাকায় 
আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় 
র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত 
নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

 

২২। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মাণসসন্ট ওিারসীজ (আরএল -১১৬০ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব র্ক্তজবযর রহর্ান )ক্তশল্পী আিাদরর িািা( , গ্রার্ম-নলজযরী  ,প্রপািঃ-

পালগাাঁও ,থানা-র্দহানগঞ্জ ,প্রজলা-প্রনত্রদকানা এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর 
িাক্ততক্তজদক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববুােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু 
৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় আদপাষ 
ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক 
র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা 
হদয়দে। 

২৩। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মাণসসন্ট ওিারসীজ (আরএল -১১৬০ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব প্রসক্তলর্ খান )রানয খাদনর স্বার্ী( , গ্রার্ম-কুটিবাড়ী কর্লাপযর ,

প্রপািঃ- ক্তরেপযর ,থানা- ক্তরেপযর ,প্রজলা- ক্তরেপযর এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত 
অক্তিদ াগকারীর স্ত্রীদক প্রেদশ প্র রত আনায় প্রবতনাক্তে পাওনা না থাকায় অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু  ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল িুাদে অক্তিদ াগ 
প্রতাহার করার  কক্তপ র্ন্ত্রণালদয় প্রপ্ররদণর জনু র্হাপক্তরিালক র্দহােয় গত 
২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ অনযদর্াক্তেত হয়।   

২৪। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস র্মাণসসন্ট ওিারসীজ (আরএল -১১ ৬০) এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব আ জাল ক্তর্য়া (শাহানা আিাদরর স্বার্ী), গ্রার্-রাজনগর, প্রপািঃ-
জাক্তর্মতা, থানা-ক্তসাংগাইর, প্রজলা-র্াক্তনকগঞ্জ এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর 
স্ত্রীদক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ৩৫,০০০/- (পাঁয়ক্তত্রশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা 
হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র 
অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

 

২৫। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস এর্ম এইচ সেড (আরএল -১১৬৬(  এর ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী 
জনাব প্রর্ািঃ কক্তবর (প্রকাক্তহনযদরর ক্তপতা), গ্রার্-বড়দেশীপূবম, প্রপািঃ-আক্তর্নবাজার, থানা-
সািার, প্রজলা-ঢাকা এর অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর প্রর্দয়দক প্রেদশ প্র রত 
আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-



জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি 
ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ 
তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

২৬। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস এর্ম এইচ সেড (আরএল -১১৬৬ (এর ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী 
জনাব প্রর্ািঃ প্রতা াদয়ল আহদর্ে ) ক্তপাংক্তকর ক্তপতা), গ্রার্-র্ইজক্তর্ক্তঝ সাদহবপাড়মা, প্রপািঃ-

ক্তর্জক্তর্ক্তজ, থানা-ক্তসক্তিরগঞ্জ, প্রজলা-নারায়নগঞ্জ এর অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর 
প্রর্দয়দক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল িুাদে আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির 
ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

২৭। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস এর্ম এইচ সেড (আরএল -১১৬৬ (এর ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী 
প্ররদহনা প্রবগর্ ,গ্রার্-আর্তলা ,প্রপািঃ-নাক্তজরপযর ,থানা-নাজ ক্তুরপযর, প্রজলা-ক্ত দরাজপযর এর 

অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর প্রর্দয়দক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে আদপাষ 
ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগকারী জানান প্র , ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) 
টাকা ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির ক্তনকট হদত ক্ষক্ততপূরণবাবে বযদঝ প্রপদয়দেন এবাং অক্তিদ াগ 
ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

২৮। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস এর্ম এইচ সেড (আরএল -১১৬৬ (এর ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী 
র্ীর্ প্রবগর্ , ১১ নাং স্বার্ীবাগ নতয ন বক্তস্ত, প্রপািঃ-ঢাকা সের, থানা-সূত্রাপযর, প্রজলা-ঢাকা 

এর অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত অক্তিদ াগকারীর প্রর্দয়দক প্রেদশ প্র রত আনায় অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে আদপাষ 
ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগকারী জানান প্র , ১৫,০০০/-(পদনর হাজার) 
টাকা ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির ক্তনকট হদত ক্ষক্ততপূরণবাবে বযদঝ প্রপদয়দেন এবাং অক্তিদ াগ 
ক্তনষ্পক্তির ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
২৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

২৯। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সসণকন্দার ওিারসীজ ইন্টারনুাশনাল (আরএল-১৪৩৫) এর 
ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী জনাব র্ক্ত জযল হক,ক্তপতা-প্রর্ািঃ তসক্তলর্ আলী, গ্রার্-
নাদর্াশাংকরবাটি, প্রপািঃ-নতয নহাট, থানা-িাপাইনবাবগঞ্জ, প্রজলা-িাপাইনবাবগঞ্জ এর 
অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত কর্ী স্বশরীদর হাক্তজর হদয় ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল িুাদে আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগকারী 
জানান প্র , ২,২৫,০০০/-(েযই লক্ষ পাঁক্তিশ হাজার) টাকা ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির ক্তনকট হদত 
ক্ষক্ততপূরণ বাবে বযদঝ প্রপদয়দেন এবাং ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে অক্তিদ াগ 
প্রতাহাদরর কক্তপ র্ন্ত্রণালদয় প্রপ্ররদণর জনু র্হাপক্তরিালক র্দহােয় কতৃম ক গত 
২৯/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ অনযদর্াক্তেত হয়।   

৩০। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সজণনটক োণিলস  োোঃ দলোঃ   (আরএল -৯৪৬ (এর 
ক্তবরুদে অক্তিদ াগকারী জনাব প্রর্ািঃ র্ার্যন  রাজী ,ক্তপতা- হাক্তন   রাজী ,বাড়ী নাং- 

৩১ )য় তলা৩ )  ,ক নাংøব-আই ,প্ররাড নাং-১/এ ,বনানী ঢাকা -১২১৩ এর 



অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত  অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ক্তবদেশগার্ী ১৩ 
(প্রতর) জন কর্ীর সর্সুা সর্ািান হওয়ায় ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে 
আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন অক্তিদ াগ প্রতুাহাদরর ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় 
র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত ১৮/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত 
নক্তথিয ি করা হদয়দে।     

৩১।  দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস সজর্মস সেড ইন্টারনযাশনাল (আরএল -৬২৮ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ গকাল জনাব প্রর্ািঃ রক্ত কুল ইসলার্ ,ক্তপতা-কাদের আলী ,গ্রার্-প্রটাংরার্াক্তর ,প্রপািঃ- 

আশ্রাবপযর ,থানা ও প্রজলা- প্রর্দহরপযর এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত  অক্তিদ াগকারী ও 
ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ৭০,০০০/-
(সির হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় ও প্র াদন অক্তিদ াগ প্রতুাহাদরর 
ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
২২/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।      

 

৩২। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস েযাণসস এণসাদসণয়ট( আরএল -৪৬৮ (এর ক্তবরুদে 
প্রর্ািঃ র্াহ য জযর রহর্ানঅক্তিদ াগকারী জনাব  ,ক্তপতা- বােশা র্ির্ ,গ্রার্িঃ-+প্রপািঃ- 

প্রসানারী তলা ,থানা- র্াোরগঞ্জ ,প্রজলা- জার্ালপযর এর অক্তিদ াদগর প্রক্তক্ষদত  
অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল 
িুাদে ১,৫০,০০০/- ( এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং 
প্র াদন অক্তিদ াগ প্রতুাহাদরর ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিূি করা হদয়দে।      

 

৩৩। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস েযান আরব ইন্টারনযাশনাল( আরএল -৮০৪ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব প্রর্ািঃ আক্তর  ,ক্তপতা- আহসান উল্লাহ প্রসক্তলর্ ,গ্রার্িঃ-+প্রপািঃ- পক্তির্ 

প্রহাদসন আহম্মে পাড়া প্রনতার গক্তল ,থানা- পদতো ,প্রজলা- িেগ্রার্ এর অক্তিদ াদগর 
প্রক্তক্ষদত  অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু ৩০০/- টাকার নন-
জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং 
প্র াদন অক্তিদ াগ প্রতুাহাদরর ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।                           

 

 
৩৪। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাস েদল ওয়াল্ড সাদিসস( আরএল -৯৪৭ (এর ক্তবরুদে 

প্রর্াহাম্মে আব্দযস সািার অক্তিদ াগকারী ,ক্তপতা- র্ৃত লাদয়ব আলী ,গ্রার্িঃ-বাগর্ারা ,
প্রপািঃ- িবানীগঞ্জ ,থানািঃ- বাগর্ারা ,প্রজলািঃ- রাজশাহী এর অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত 

অক্তিদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্িুপ্রু ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল 
স্ট্ুাদে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকায় আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং প্র াদন 
অক্তিদ াগ প্রতুাহাদরর ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত হওয়ায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  গত ২৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে।                           

 

৩৫। দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস জাষ্ট  ওণয় এদিণয়শন দলোঃ  ( আরএল -৭২৬ (এর ক্তবরুদে 
দ াগকারী পান্নয প্রশখঅক্তি ,ক্তপতা- আব্দযর রাজ্জাক প্রশখ ,গ্রার্িঃ-গুনশী ,প্রপািঃ- আযকক্তেয়া ,



থানািঃ- প্রর্াকদসেপযর ,প্রজলািঃ- প্রগাপালগঞ্জ এর অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত তার স্ত্রী কর্ী 
শাক্তহোদক প্রেদশ প্র রত আনায় অিক্তুদ াগকারী ও ক্তববােী ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির র্দিু 
৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে আদপাষ ক্তর্র্াাংসা হওয়ায় এবাং অাংক্তগকারনার্ায় 
উপ-পক্তরিালদকর স্বাক্ষর থাকায় র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  গত 
১৫/১১/২০১৮ ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

     
৩৬। অদিণ াগকারীর শুকুর আলী বযুদরাদত হাক্তজর হন। প্রর্দয় গৃহকর্ী প্ররক্তজনা প্রসৌক্তে 

আরদব প্রবতন পাদেন এবাং িাদলা আদেন র্দর্ম  সাংক্তিি তেন্ত কর্মকতম ার কাদে , ক্তবনা 
প্রদরািনায়,  ৩০০/- ক্ততনশত টাকার নন জযক্তডক্তশয়াল িুাদে ক্তর/এজক্তি প্রকদজডএল 
ওিারসীজ(আরএল-১১৯৮) এর ক্তবরুদে োদয়রকৃত অক্তিদ াগ ৩০০ টাকার নন 
জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষর পূবমক এদজক্তির ক্তবরুদে আনীত অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায়  
র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােনক্রদর্ নক্তথি’ি করা হয়। 

  

৩৭। অদিণ াগকারী আবুল হাণসর্ম দর/এদজক্তি ক্তনশান এি ব্রাোসম এর ক্তনকট হদত 
১,৩০ ,০০০/-টাকা বযদঝ প্রপদয়  োদয়রকৃত অক্তিদ াগ  ৩০০ টাকার নন জযক্তডক্তশয়াল 
স্ট্ুাদে স্বাক্ষর পূবমক এদজক্তির ক্তবরুদে আনীত অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায়  র্হাপক্তরিালক 
র্দহােদয়র অনযদর্ােনক্রদর্ নক্তথিয িি করা হয় 

 

 ৩৮। কর্মী র্মুন্নী সবগর্ম এর েণক্ষ চাচাত সবান  আণর্মনা সবগর্ম, গ্রার্ পূবম সের  ,প্রপািঃ 
তালর্া ,থাানা- নাগরকািা ,প্রজলা -  ক্তরেপযর কর্ীর সর্সুার সর্ািান হওয়ায় 

অক্তিদ াগকারী ৩০০/ টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষর পূবমক অক্তিদ াগ প্রতুাহার 
কদর প্রনয়ায় ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি প্রর্সাসম ইয়াম্বয প্রেড ইন্টারনুাশনাল(আরএল-১৯২)-প্রক 
উি অক্তিদ াগ হদত অবুাহক্তত প্রোন কদরদেন ক্তবিায়, অক্তিদ াগটি গত ১৫-১১-২০১৮ 
তাক্তরদখ র্হাপক্তরিালক র্দহােয় কতৃম ক সেয় অনযদর্ােন প্রর্াতাদবক অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি 
করা হয়। 

৩৯। কর্মী জদহরুল ইসলার্ম (পাসদপাটম  নাং -ক্তবক্তকউ-০০৯৭৯৬০ (এর পদক্ষ ,িাই ক্তজল্লযর 
রহর্ান ক্তপতা-প্রর্ািঃ ক্তসরাজযল ইসলার্ ,গ্রার্-খাক্তলশাখালী ,প্রপািঃ প্রকাোক্তলয়া ,থানা 

পাকুক্তিয়া ,প্রজলা-ক্তকদশারগঞ্জ। কর ু্র্ীর আকার্া ও কাজ ক্তনদজরর্ত কদর করার জনু 
এদজক্তির ক্তনকট প্রথদক ২,০০,০০০/ টাকা বযদঝ প্রপদয় ক্তরক্রয টিাং এদজক্তি উইনার ওিারসীজ 
ক্তলিঃ(আরএল-৬৬৪) এর ক্তবরুদে োদয়রকৃত অক্তিদ াগ প্রতুাহার কদর প্রনয়ায় গত ১৫-
১১-২০১৮তাক্তরদখ অক্তিদ াগটি নক্তথিয ি করা হয়। 

 

৪০।  দরকু্রটিং এণজদি সর্মসাসস ক্তব এ এদসাক্তসদয়টস (আরএল-৫৬৭) এর ক্তবরুদে বােী প্রর্ািঃ 
সান্টয  র্িল, ক্তপতা: প্রর্া: হাক্ত জযল ইসলার্, গ্রার্: নওোতেড়াপা, প্রপা: ও থানা: ক্তসরপযরর্ 
প্রজলা: কুক্তিয়া  রত এদস বযুদরাদত অক্তিদ াগ োদয়র কদরন। উি অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত 
তেন্ত কক্তর্টি গঠন করা হয়। তেদন্ত কর্ী ৩,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ  কদর ৩০০/- 
টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ ক্তর্র্াাংসা কদরন এবাং ক্তরক্রয টিাং 
এদজক্তির ক্তবরুদে অক্তিদ াগ প্রতুাহার কদর প্রনন। র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন 
সাদপদক্ষ  ১৮/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

 



 
৪১।  দরকু্রটিং এণজদি সর্মসুাসম ক্তব এ এদসাক্তসদয়টস (আরএল-৫৬৭) এর ক্তবরুদে  জনাব 

প্রর্ািঃ এনার্যল হক, ক্তপতা: আব্দযর কুিযস, গ্রার্: সেরপযর, প্রপািঃ আর্লা, থানা: ক্তর্রপযর, 
প্রজলা: কুক্তিয়া প্রেদশ প্র রত এদস বযুদরাদত অক্তিদ াগ োদয়র কদরন। উি অক্তিদ াদগর 
প্রপ্রক্তক্ষদত তেন্ত কক্তর্টি গঠন করা হয়। তেদন্ত প্রদতুাদক ৩,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ  কদর 
৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ ক্তর্র্াাংসা কদরন এবাং 
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির ক্তবরুদে অক্তিদ াগ প্রতুাহার কদর প্রনন। র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র 
অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  ১৮/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

৪২।  দরকু্রটিং এদজক্তি প্রর্সাসম ক্তবশ্বাস প্রেড ইন্টারনুশনাল ক্তলিঃ (আরএল-১৩৭৪) এবাং 
প্রর্সাসম গডক্তগ ট ইন্টারনুাশনাল (আরএল-৪৮৪) এর ক্তবরুদে জনাব প্রর্ািঃ সাদের 
প্রহাসাইন, ক্তপতা: র্ৃত প্রর্া: আিার প্রহাদসন, গ্রার্: হাক্তলউড়া, প্রপা: ক্তকসর্ত 
বনগ্রার্,উপদজলা: নািাইল, র্য়র্নক্তসাংহ কাজ না প্রেয়ার কারদণ প্রেদশ প্র রত এদস 
অক্তিদ াগ োদয়র কদরন। উি অক্তিদ াদগর প্রপ্রক্তক্ষদত তেন্ত কক্তর্টি গঠন করা হয়। তেদন্ত 
২,০০,০০০/- টাকা  গ্রহণ কদর ৩০০/- টাকার নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক 
অক্তিদ াগ ক্তর্র্াাংসা কদরন এবাং ক্তরক্রয টিাং এদজক্তির ক্তবরুদে অক্তিদ াগ প্রতুাহার কদর 
প্রনন। র্হাপক্তরিালক র্দহােদয়র অনযদর্ােন সাদপদক্ষ  ২৮/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ বযুদরাদত 
নক্তথিয ি করা হদয়দে। 

৪৩।  দরকু্রটিং এণজিী সর্মসাসস রাজ ওিারদসজ (আরএল -০২৫০ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব শাহাোত প্রহাদসন প্রর্াল্লা ,৪২/ক১ , সসগুনবাদগচা, ঢাকা এর িাক্তগনাদক 

প্রসৌক্তে আরদব কদর িয ক্তি প্রর্াতাদবক কাজ ও প্রবতন না প্রপদয় প্রেদশ প্র রত এদস অক্তিদ াগ 
োক্তখল। অক্তিদ াগকারী ৩,৫০,০০০/- টাকা বযদঝ প্রপদয় ৩০০/- নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে  
স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ ক্তরক্রয টিাং 
এদজক্তিদক গত ১৫/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 
 

৪৪।  দরকু্রুটিাং এদজিী প্রর্সাসম প্ররাজ এক্তিদয়শন ক্তসদস্ট্র্ (আরএল-০৬৬) এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব র্ন্টয  প্রর্াহন িন্দ্র, ক্তপতা-সাউর্ান িন্দ্র, গ্রার্-ক্তর্জম াপযর, ডাক-
ওসর্ানপযর, থানা-ওসর্ানীনগর, প্রজলা-ক্তসদলটদক প্রসৌক্তে আরদব কদর িয ক্তি প্রর্াতাদবক 
কাজ ও প্রবতন না প্রপদয় প্রেদশ প্র রত এদস অক্তিদ াগ োক্তখল। অক্তিদ াগকারী 
৩,৭০,০০০/- টাকা বযদঝ প্রপদয় ৩০০/- নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ 
প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক গত 
১৫/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 

 

৪৫।  দরকু্রটিং এণজিী সর্মসাসস রুেসী বািংলুা ওিারক্তসজ (আরএল-১১৬১) এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব এইি.এর্ আলর্গীর. বক্তশর প্রেডাসম, পাক্তনর টুাাংক্তক গক্তল, ১৬৭/৭, 
ক্তডআইটি এক্স. প্ররাড,  ক্তকরাপযল, ঢাকা-১০০০ কতৃম ক আত্মীয়দক িীদন পাঠাদনার জনু 
অথম প্রোন করদল না পাঠিদয় অথম প্রোন না করায় অক্তিদ াগ োদয়র।  অক্তিদ াগকারী 
৭০,০০০/- টাকা বযদঝ প্রপদয় ৩০০/- নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ 
প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক গত।  
২০/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 



 
 

৪৬।দরকু্রটিং এণজিী সর্মসাসস রুেসী বািংলা ওিারদসজ (আরএল -১১৬১ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব প্রর্ািঃ শক্ত কুল ইসলার্ ,ক্তপতা-করর্ আলী খান ,গ্রার্-আর্নযরা ক্তর্য়া 

পাড়া ,িাপাইনবাবগঞ্জ কতৃম ক আত্মীয়দক িীদন পাঠাদনার জনু অথম প্রোন করদল না 
পাঠিদয় অথম প্রোন না করায় অক্তিদ াগ োদয়র।  অদিণ াগকারী ৪ ,০০,০০০/- টাকা 

বযদঝ প্রপদয় ৩০০ /- নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায় 
র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক গত ২০/১১/২০১৮ক্তরিঃ 
তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 

 

 
৪৭। দরকু্রটিং এণজিী সর্মসাসস রাবাহ্ ইন্টারনুাশনাল (আরএল-১২৯১) এর ক্তবরুদে 

অক্তিদ াগকারী জনাব প্রর্ািঃ প্রসক্তলর্ প্রহাদসন, ক্তপতা-র্ৃত প্রর্ািঃ  জর উক্তিন, গার্-
ক্তসাংগীর্ারী, পাইকারপাড়া, প্রপাি-ক্তসাংগীর্াক্তর, থানা-হাক্ততবািা, প্রজলা-লালর্ক্তনরহাট এর 
স্ত্রীদক প্রসৌক্তে আরদব পাঠিদয় সর্সুার কারদণ প্রেদশ প্র রত এদস ক্ষক্ততপূরদণর জনু 
আদবেন। ক্তর/এদজক্তি প্রেদশ প্র রত এদন র্ানক্তবক কারদণ ২৫,০০০/- টাকা ক্ষক্ততপূরণ 
প্রোন কদরদে ক্তবিায় অক্তিদ াগকারী ৩০০/- নন-জযক্তডক্তশয়াল স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক 
অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক 
গত ২২/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 

 

৪৮। দরকু্রটিং এণজিী সর্মসাসস রাাদি ইন্টারনযাশনাল (আরএল -০২৫৮ (এর ক্তবরুদে 
অক্তিদ াগকারী জনাব  হায়োর আলী ,ক্তপতা-োনার উক্তিন ,গ্রার্-প্রবতাইল ,ডাক-গান্না ,

থানা-ক্তঝনাইেহ ,প্রজলা-ক্তঝনাইেহ কতৃম ক িাইদক র্ালদয়ক্তশ ায় প্রপ্ররণ কদর। ক্তকন্ত কর্ীর 
সর্সুা থাকায় প্রেদশ প্র রত এদস ক্ষক্ততপূরদণর জনু আদবেন। কর্ীদক প্রেদশ প্র রত 

আনায় এবাং অক্তিদ াগকারী ২,৩০,০০০/- টাকা বযদঝ প্রপদয় ৩০০/- নন-জযক্তডক্তশয়াল 
স্ট্ুাদে স্বাক্ষরপূবমক অক্তিদ াগ প্রতুাহার করায় র্হাপক্তরিালক, ক্তবএর্ইটি’র অনযদর্ােনক্রদর্ 
ক্তরক্রয টিাং এদজক্তিদক গত ২২/১১/২০১৮ক্তরিঃ তাক্তরদখ অবুাহক্তত প্রোন করা হদয়দে। 

 

  



 
 
 
 
 

ক্তবদবিু নদিম্বর, ২০১৮ক্তরিঃ ক্তরিঃ র্াদস প্রাপ্ত প্রর্াট অক্তিদ াগ (৩৩+৩৪+১১৮)= ১৮৫টি  এবাং ক্তনষ্পক্তিকৃত অক্তিদ াগ (৪৮+৩৪+১১৮)= ২০০টি 
 

ক্তবদবিু র্াদস 

প্রর্াট অক্তিদ াদগর সাংখুা 
ক্তবদবিু র্াদস 

ক্তনষ্পক্তিকৃত অক্তিদ াদগর সাংখুা 
অক্তিদ াগ গ্রহদণ উদেুাগ অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তির হার 

(৩৩+৩৪+১১৮)= ১৮৫টি (৪৮+৩৪+১১৮)= ২০০টি ১০০% ১০৮% 

 
 

 

 

  



 
 
 
 

অক্তিদ াগ প্রক্ততকার বুবস্থার র্াক্তসক প্রক্ততদবেন ( Grievance Redress System-GRS Report) 

শাখা : বক্তহগমর্ন শাখা । 
র্াদসর নার্: নদিম্বর,২০১৮  
 
 

ক্রক্তর্ক নাং ক্তবষয়বস্তু অক্তিদ াগ সাংখুা ক্তনষ্পক্তি সাংখুা র্ন্তবু 
১. প্রক্তশক্ষণ সনে ১৯ ১৯ প্রর্ৌক্তখকিাদব 

োদয়রকৃত 

অক্তিদ াগ 

২. ক্ত োর ক্তপ্রন্ট (Error) ৫২ ৫২ 

৩. স্মাটম  কাডম  সাংদশািন ৪৭ ৪৭ 

৪. সবমদর্াট = ১১৮ ১১৮ 

 
 

  



 
 

অক্তিদ াগ প্রক্ততকার বুবস্থার র্াক্তসক প্রক্ততদবেন ( Grievance Redress System-GRS Report) 

শাখা : কর্মসাংস্থান শাখায় প্রটক্তলদ াক্তনক অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তি । 
র্াদসর নার্: নদিম্বরর,২০১৮  
 
বতম র্ান র্াদস প্রাপ্ত অক্তিদ াদগর সাংখুা ক্তবদবিু 

র্াদস 

ক্তনষ্পক্তিকৃত 

অক্তিদ াদগর 

সাংখুা 

ক্তনষ্পক্তিকৃত অক্তিদ াদগর সাংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তনষ্পক্তিকৃত 

অক্তিদ াদগর 

সাংখুা 

র্ন্তবু/অক্তি
প্র াগ ক্তনষ্পক্তি 

হার(%) 

পত্র/েরখাস্ত 
প্র াদগ 

অনলাই
প্রন 

 প্রর্াট 

(১+২) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪wU Ñ ৩৪wU ৩৪wU ক্তবদেশগার্ী ৩৪ (প্রিৌক্তত্রশ)জন কর্ীর প্রটক্তলদ াক্তনক অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তি করা 
হদয়দে। 

৩৪টি - 

 
 
 
 

 


