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সংয োজনী ‘গ-১’: অভিয োগ প্রভিকোর সংক্রোন্ত মোভসক প্রভিযেদন 

অভিযসর নোম: এসএমই িোউযেশন 

অভিয োগ প্রভিকোর সংক্রোন্ত মোভসক প্রভিযেদন 

মোযসর নোম: জোনুয়োভর’২০২১      

১. অভিয োগ প্রভিকোযরর সোরসংযেপ  

ভেযেচ্য মোযস প্রোপ্ত অভিয োযগর সংখ্যো পূে বেিী 

মোযসর জজর 

জমোট অভিয োগ 

(১+২+৩+৪) 

 

অন্যোন্য 

দপ্তযর 

জপ্রভরি 

ভেযেচ্য মোযস 

ভনষ্পভিকৃি 

অভিয োগ 

চ্লমোন অভিয োগ অভিয োগ ভনষ্পভির হোর 

(ভনষ্পভিকৃি X ১০০/  জমোট 

ভনষ্পভিয োগ্য অভিয োগ) 

ওযয়ে সোইযটর 

মোধ্যযম 

প্রচ্ভলি 

পদ্ধভিযি 

স্বপ্রয োভদি 

িোযে গৃভহি 

ভনর্ বোভরি সময় 

অভিক্রোন্ত হয়ভন 

ভনর্ বোভরি সময় 

অভিক্রোন্ত হযয়যে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) 

 

* ভনষ্পভিয োগ্য অভিয োগ = জমোট অভিয োগ (কলোম ৫) - [ভনর্ বোভরি সময় অভিক্রোন্ত হয়ভন এমন চ্লমোন অভিয োগ (কলোম ৮) + অন্যোন্য দপ্তযর জপ্রভরি (কলোম ৬) 

 

২. অভিয োগ প্রভিকোযরর সোরসংযেপ 

ভেযেচ্য মোযস প্রোপ্ত আভপযলর সংখ্যো পূে বেিী মোযসর 

জজর 

জমোট আভপল 

(১+২+৩) 

ভেযেচ্য মোযস 

ভনষ্পভিকৃি আভপযলর 

সংখ্যো 

চ্লমোন আভপযলর সংখ্যো আভপল ভনষ্পভির হোর (ভনষ্পভিকৃি X 

১০০/  জমোট ভনষ্পভিয োগ্য আভপল) ওযয়ে সোইযটর 

মোধ্যযম 

প্রচ্ভলি পদ্ধভিযি ভনর্ বোভরি সময় 

অভিক্রোন্ত হয়ভন 

ভনর্ বোভরি সময় 

অভিক্রোন্ত হযয়যে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) ০(শূন্য) 

 

* ভনষ্পভিয োগ্য আভপল = জমোট আভপল (কলোম ৪) - [ভনর্ বোভরি সময় অভিক্রোন্ত হয়ভন এমন চ্লমোন আভপল (কলোম ৬) 
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সংয োজনী ‘গ-২’: জরভজস্টোর 

১. অভিয োগ প্রভিকোর সংক্রোন্ত জরভজস্টোর 
 

ক্রভমক 

নম্বর 

ট্র্যোভকং 

নম্বর/ জকস 

নম্বর 

অভিয োগ 

গ্রহয র 

িোভরখ 

অভিয োগকোরীর 

নোম জমোেোইল নম্বর 

ও ইযমইল 

অভিয োযগর মোধ্যম অভিয োযগর র্র  অভিয োগ 

সংভিষ্ট জসেো 

অভিয োযগর 

ভেষয় 

ভনষ্পভির িোভরখ অভিয োযগর র্রন 

(অভিয োযগর সিযিো 

পোওয়ো ভগয়োযে ভকনো) 

ওযয়ে সোইট/ 

অিলোইন/ 

স্বপ্রয োভদি 

নোগভরক/ 

কম বকিবো-কম বচ্োরী/ 

দোপ্তভরক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০(শূন্য) ০(শূন্য) প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন 

 

 

২. আভপল ভনষ্পভির সংক্রোন্ত জরভজস্টোর 

ক্রভমক 

নম্বর 

ট্র্যোভকং 

নম্বর/ 

জকস 

নম্বর 

আভপল 

গ্রহয র 

িোভরখ 

আভপলকোরীর 

নোম জমোেোইল 

নম্বর ও ইযমইল 

আভপলকোরীর র্র  অভিয োগ সংভিষ্ট 

জসেো 

অভিয োগ  

ভনষ্পভির 

িোভরখ 

আভপযলর ভেষয় আভপল  ভনষ্পভির 

িোভরখ 

ভনষ্পভির র্রন (অভিয োযগর 

সিযিো পোওয়ো ভগয়োযে 

ভকনো) 

অভিয োগকোরী/ 

কম বকিবো-কম বচ্োরী/ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০(শূন্য) ০(শূন্য) প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন প্র/ন 

 


