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সংয োজিী ‘ক-১’: অভিয োগ দোভখল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.১ (ক) দ্রষ্টব্য ] 
 

বরাবর 

অভিয োগ ভিষ্পভি কম েকিেো 

...................................................... (দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (দপ্তযরর ঠিকোিো) 

  অভিয োযগর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ িোগভরক অভিয োগ   ≥ দোপ্তভরক অভিয োগ  ≥ কম েকিেো-কম েিোরী অভিয োগ 

অভিয োগকোরীর িথ্য 

০১। অভিয োগকোরীর িোম * : ........................................................................... 

০২। জোিীয় পভরিয়পত্র /জন্ম ভিবন্ধি/ পোসযপোট ে িম্বর * : ........................................................................... 

০৩। স্থোয়ী ঠিকোিো * : ........................................................................... 

   ........................................................................... 

০৪। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ........................................................................... 

    ........................................................................... 

০৫। সমোবোইল িম্বর * : ........................................................................... 

০৬। ই-সমইল : ........................................................................... 

সংভিষ্ট সসবোর িথ্য 

০৭। সসবোর িোম * : ........................................................................... 

০৮। সসবোর আযবদযির িোভরখ : ........................................................................... 

০৯। সসবোর ট্রযোভকং িম্বর (প্রয োজয সেযত্র) : ........................................................................... 

১০। সসবোপ্রোেীর িোম : ........................................................................... 

১১। সসবোপ্রোেীর সযে অভিয োগকোরীর সম্পকে  

(প্রত ািয মেতি) 

: স্বয়ং/ প্রভিষ্ঠোযির প্রভিভিভি/ ভিকটোত্মীয় 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

১২। অভিয োযগর ভবষয় * : ........................................................................... 

১৩। অভিয োযগর বণ েিো * : ........................................................................... 

 (প্রযয়োজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ........................................................................... 
 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিয 

 

িোভরখ : ...................................  অভিয োগকোরীর স্বোের  

সংযুভক্ত:  ১। অভিয োযগর বণ েিো 

 ২। সংভিষ্ট কোগজপত্র 

            ৩। জোিীয় পভরিয়পত্র /জন্ম ভিবন্ধি সিযদর অনুভলভপ 
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সংযোজনী ‘ক-২’: আপিল দদদদদ ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (পভরমোভজেি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.২ দ্রষ্টব্য ] 

বরাবর 

আভপল কম েকিেো 

...................................................... (স  দপ্তযরর ভসদ্ধোযন্তর ভবরুযদ্ধ আভপল উক্ত দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (স  দপ্তযরর ভসদ্ধোযন্তর ভবরুযদ্ধ আভপল উক্ত দপ্তযরর ঠিকোিো) 

এবং  

...................................................... (আভপল কম েকিেোর পদভব) 

...................................................... (আভপল কম েকিেোর দপ্তযরর িোম) 

...................................................... (আভপল কম েকিেোর দপ্তযরর ঠিকোিো) 

 
আভপলকোরীর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ অভিয োগকোরী/যসবোপ্রোেী   ≥ দোভয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকিেো  ≥ অভিযুক্ত কম েকিেো-কম েিোরী  

আভপলকোরীর িথ্য 

০১। আভপলকোরীর িোম * : ................................................................... 

০২। স্থোয়ী ঠিকোিো * : ................................................................... 

   ................................................................... 

০৩। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ................................................................... 

    ................................................................... 

০৪। সমোবোইল িম্বর * : ................................................................... 

০৫। ই-সমইল : ................................................................... 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

০৬। সসবো সংভিষ্ট দপ্তযরর িোম * :  

০৭। সসবোর িোম * : ................................................................... 

০৮। অভিয োযগর ভবষয় * : ................................................................... 

০৯। অভিয োযগর ট্রযোভকং িম্বর (প্রয োজয সেযত্র) : ................................................................... 

১০। অভিয োগ ভিষ্পভির িোভরখ (প্রয োজয সেযত্র) : ................................................................... 

আভপল সংক্রোন্ত িথ্য 

১১। আভপযলর বণ েিো * : ................................................................... 

 (প্রযয়োজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ................................................................... 

 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিয 

 

িোভরখ : ...................................  আভপলকোরীর স্বোের  

সংযুভক্ত:  ১। আভপযলর বণ েিো 

 ২। অভিয োযগর অনুভলভপ * 

       ৩। সংভিষ্ট কোগজপত্র 
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সংয োজিী ‘ক-৩’: েন্ত্রর্ালয়্/মবভাতগর আমপল কে সকিসার মবরুতদ্ধ অভিয োগ ব্যবস্থোপিো সসযল অভিয োগ 

দোভখল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (সংযিোভিি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.৩ (ক) দ্রষ্টব্য ] 
 

সিোপভি 

অভিয োগ ব্যবস্থোপিো সসল 

মভিপভরষদ ভবিোগ 

অভিয োযগর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

      ≥ িোগভরক অভিয োগ   ≥ দোপ্তভরক অভিয োগ  ≥ কম েকিেো-কম েিোরী অভিয োগ  

অভিয োগকোরীর িথ্য 

০১। অভিয োগকোরীর িোম * : ............................................................................ 

০২। জোিীয় পভরিয়পত্র /জন্ম ভিবন্ধি/ পোসযপোট ে িম্বর * : ............................................................................ 

০৩। স্থোয়ী ঠিকোিো * : ............................................................................ 

   ............................................................................ 

০৪। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ............................................................................ 

    ............................................................................ 

০৫। সমোবোইল িম্বর * : ............................................................................ 

০৬। ই-সমইল : ............................................................................ 

সংভিষ্ট সসবোর িথ্য 

০৭। সসবো-সংভিষ্ট মিণোলয়/ভবিোগ * : ............................................................................ 

০৮। সসবোর িোম * : ............................................................................ 

০৯। সসবোর আযবদযির িোভরখ : ............................................................................ 

১০। সসবোর ট্রযোভকং িম্বর (প্রয োজয সেযত্র) : ............................................................................ 

১১। সসবোপ্রোেীর িোম : ............................................................................ 

১২। সসবোপ্রোেীর সযে অভিয োগকোরীর সম্পকে : স্বয়ং/ প্রভিষ্ঠোযির প্রভিভিভি/ ভিকটোত্মীয় 

অভিয োগ সংক্রোন্ত িথ্য 

১২। অভিয োযগর ভবষয় * : ............................................................................ 

১৩। অভিয োযগর বণ েিো * : ............................................................................ 

 (প্রযয়োজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ............................................................................ 

 

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিয 

 

িোভরখ : ...................................  অভিয োগকোরীর স্বোের  

 সংযুভক্ত:  ১। অভিয োযগর বণ েিো 

       ২। সংভিষ্ট কোগজপত্র 

       ৩। জোিীয় পভরিয়পত্র /জন্ম ভিবন্ধি সিযদর অনুভলভপ 
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সংয োজিী  ‘ ক-৪’: অন্যোন্য দপ্তর/সংস্থো/আঞ্চভলক/ভবিোগীয়/যজলো প েোযয় আভপল কম েকিেোর ভবরুযদ্ধ অভিয োগ 

ব্যবস্থোপিো সসযল আভপল দোভখল ফরম 

[ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ভিযদ েভিকো, ২০১৫ (সংযিোভিি ২০১৮)-এর অনুযেদ ৬.৩ (খ) দ্রষ্টব্য ] 
 

 সিোপভি 

 অভিয োগ ব্যবস্থোপিো সসল 

 মভিপভরষদ ভবিোগ 

 

আভপলকোরীর প্রকৃভি (য যকোযিো একটি বযে টিক ভদি) 

          ≥ অভিয োগকোরী/যসবোপ্রোেী   ≥ দোভয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকিেো  ≥ অভিযুক্ত কম েকিেো-কম েিোরী  

আভপলকোরীর িথ্য 

০১। আভপলকোরীর িোম * : ................................................................ 

০২। স্থোয়ী ঠিকোিো * : ................................................................ 

   ................................................................ 

০৩। বিেমোি ঠিকোিো * (একই ≥) : ................................................................ 

    ................................................................ 

০৪। সমোবোইল িম্বর * : ................................................................ 

০৫। ই-সমইল : ................................................................ 

সংভিষ্ট দপ্তযর অভিয োগ/আভপল-সংক্রোন্ত িথ্য 

০৬। সসবো-সংভিষ্ট দপ্তযরর িোম * : ................................................................ 

০৭। সসবোর িোম * : ................................................................ 

০৮। আভিয োগ/আভপযলর ভবষয় * : ................................................................ 

০৯। অভিয োগ/আভপযলর ট্রযোভকং িম্বর (প্রয োজয সেযত্র) : ................................................................ 

১০। অভিয োগ/আভপল ভিষ্পভির িোভরখ (প্রয োজয সেযত্র) : ................................................................ 

অভিয োগ ব্যবস্থোপিো সসযল আভপল সংক্রোন্ত িথ্য 

১১। আভপযলর বণ েিো * : ................................................................ 

 (প্রযয়োজযি অভিভরক্ত কোগজ সংযুক্ত করুি)  ................................................................ 

     

 আমোর জ্ঞোিমযি উভিভখি িথ্যসমূহ সম্পূণ ে সঠিক ও সিয 

 

িোভরখ : ...................................  আভপলকোরীর স্বোের  

 

সংযুভক্ত:  ১। আভপযলর বণ েিো 

  ২। সংভিষ্ট দপ্তযর অভিয োগ/আভপযলর অনুভলভপ* 

৩। সংভিষ্ট কোগজপত্র 


