
বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  প্রবিয়ো (Grievance Redress Mechanism) 

এল,ডি,ডি,ডি প্রকল্পে বির োধ/অবির োগ বলল্পে প্রকে বাস্তবায়ল্পে ির্যাল্পয় যর্ল্পকাে সমসযা, উল্পেগ, জটিলো বা দাবী র্া 

যকাে ঝ ুঁ ডকগ্রস্থ এবং প্রােীসম্পদ ডেযভর জেল্পগাডি বা বযডি হল্পে আসল্পে িাল্পর ।  ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ ডেস্পডি ডবষল্পয় সকল 

কাল্পজ সংডিষ্ট ঝ ুঁ ডকগ্রস্থ এবং প্রােীসম্পদ ডেযভর জেল্পগাডির বা বযডির সহল্পজ যবাধগময ভাষায় এবং োুঁ ল্পদর সাংসৃ্কডেক 

সামেজসয থাকা আবশ্যক। প্রােীসম্পদ অডধদপ্তর ও যিইডর উন্নয়ে প্রকে (এল,ডি,ডি,ডি) কার্যালয় প্রকল্পের সকল ির্যাল্পয় 

ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ ডেস্পডি/প্রডেকার প্রডিয়া (Grievance Redress Mechanism) ডেডিে করল্পব। এমোবস্থায় প্রােীসম্পদ 

অডধদপ্তর এবং প্রােীসম্পদ ও যিইডর উন্নয়ে প্রকে (এল,ডি,ডি,ডি) এর সকল স্তল্পর ডেম্নডলডিে ডবষয়সমূল্পহর প্রডে সল্পেষ্ট 

থাকা জরূরী:  

• যর্ যকাে বযডি বা প্রডেিাে প্রােীসম্পদ অডধদপ্তর ও যিইডর উন্নয়ে প্রকে (এল,ডি,ডি,ডি) এর ওল্পয়বসাইল্পে 

(http://lddp.portal.gov.bd/ ) প্রল্পবশ্ কল্পর বা ইল্পমইল বা ডলডিে িল্পের মাধযল্পম ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ 

ডেস্পডি/প্রডেকার যেল্পয় আল্পবদে করল্পে িারল্পব। 

• এল,ডি,ডি,ডি প্রকে প্রধাে কার্যালয় ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ ডেস্পডি/প্রডেকার যেল্পয় আল্পবদল্পের এবং ডেস্পডির একো 

েথযভান্ডার সবসময় োল  রািল্পবে। 

• ইল্পলক্ট্রডেক েথযভান্ডার ছাড়াও এল,ডি,ডি,ডি প্রকে প্রধাে কার্যালয় যথল্পক যজলা এবং উিল্পজলা প্রােীসম্পদ 

কমযকেয া কার্যালয় সমূল্পহ এ সন্ক্িন্ত স ডেযডদষ্ট যরডজস্টার থাকল্পব। 

• জেসাধাল্পরের অবডগের জেয সংডিষ্ট কার্যালয় - কমযকেয ার য াে েম্বর, যমাবাইল য াে েম্বর, ইল্পমইল এবং 

সরাসডর যর্াগাল্পর্াল্পগর ঠিকাো কার্যালল্পয়র বাডহল্পর সকল্পলর কাল্পছ সহল্পজ দৃশ্যমাে হয় এমে স্থাল্পে োডিল্পয় রািল্পে বা 

প্রদশ্যে করল্পে হল্পব। 

• এল,ডি,ডি,ডি প্রকে প্রধাে কার্যালয় সকল ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ ডেস্পডি/প্রডেকার যেল্পয় আল্পবদল্পের সকল। 

  

http://lddp.portal.gov.bd/


বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  কবিটিসিূহ 

উপরেলো প যোরয়  বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  কবিটি 

কডমটি সদসযবৃন্দ িদবী 

যজলা প্রাণী সম্পদ কমযকেয া সভািডে 

সংিীষ্ট উিল্পজলা প্রাণী সম্পদ কমযকেয া সদসযসেীব 

উিল্পজলা প্রল্পকৌশ্লী, স্থােীয় সরকার প্রল্পকৌশ্ল অডধদপ্তর সদসয 

সংিীষ্ট মডহলা ওয়ািয  কাউডিলর সদসয 

স শ্ীল সমাল্পজর প্রডেডেডধ সদসয 

 সদসয 

 

 

জেলো প যোরয়  বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  কবিটি 

কডমটি সদসযবৃন্দ িদবী 

যজলা প্রাণী সম্পদ কমযকেয া সভািডে 

যজলা প্রাণী সম্পদ কমযকেয া সদসযসেীব 

সংিীষ্ট যজলার স্থােীয় সরকার প্রল্পকৌশ্ল অডধদপ্তর প্রডেডেডধ সদসয 

সংিীষ্ট মডহলা ওয়ািয  কাউডিলর সদসয 

স শ্ীল সমাল্পজর প্রডেডেডধ সদসয 

 সদসয 



 

বিিোগীয় প যোরয়  বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  কবিটি 

কডমটি সদসযবৃন্দ িদবী 

িডরোলক (সম্প্রসারণ) প্রাণী সম্পদ অডধদপ্তর সভািডে 

সংিীষ্ট উি- িডরোলক, প্রাণী সম্পদ অডধদপ্তর সদসযসেীব 

স্থােীয় সরকার প্রল্পকৌশ্ল অডধদপ্তর প্রডেডেডধ সদসয 

মডহলা ওয়ািয  কাউডিলর সদসয 

স শ্ীল সমাল্পজর প্রডেডেডধ সদসয 

 সদসয 

 

প্রকল্প িযিস্থোপিো প যোরয়  বির োধ/অবির োগ বিস্পবি/প্রবিকো  কবিটি 

কডমটি সদসযবৃন্দ িদবী 

মহািডরোলক, প্রাণী সম্পদ অডধদপ্তর সভািডে 

প্রকে িডরোলক, এল,ডি,ডি,ডি . প্রাণী সম্পদ ও অডধদপ্তর সদসযসেীব 

সংিীী্ষ্ট যজলার স্থােীয় সরকার প্রল্পকৌশ্ল অডধদপ্তর প্রডেডেডধ সদসয 

মডহলা ওয়ািয  কাউডিলর সদসয 

স শ্ীল সমাল্পজর প্রডেডেডধ সদসয 

 সদসয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

গণপ্রজােণ্ত্েী  বাংলাল্পদশ্ সরকার 



প্রােীসম্পদ ও যিইডর উন্নয়ে প্রকে (এল,ডি,ডি,ডি) 

প্রােীসম্পদ অডধদপ্তর 

কৃডশ্িামার সড়ক,  ামযল্পগে, ঢাকা - ১২১৫ 

 

িিোিি িো অবির োগ েোিোরিো  আরিদি ফ ি 

       আল্পবদে∕ ডেবন্ধে েম্বর 

মোমে বা অডভল্পর্াল্পগর ডবষয় ------------------------------------------------------------ 

 

অডভল্পর্াকারীর  োম 

মাোর োম 

ডিো বা স্বামীর োম 

ি রু ঠিকাো...........বাসা বা বাড়ী েং...............................................গ্রাম∕িাড়া∕সড়ক............................ 

ওয়ািয  েম্বর............................... ইউডেয়ে ∕যিৌরশ্ভা................................................... 

উিডজলা................................  ডজলা.................................... 

যমাবাইল সম্বর ............................................................ইল্পমইল ................................................ .... 

মোমে বা অডভল্পর্াল্পগর  ডববরণ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

মোমে প্রদাে বা অডভল্পর্াগকাডরর স্মক্ষর  

  



িিোিি প্রদোি/বির োধ/অবির োগ বিিন্ধি িবহ (র বেস্টো ) 

উপরেলো     জেলো      বিিোগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
িডমক 

েং 

আল্পবদে েং োম  

জােীয় িডরেয় 

েং 

ডলি ডিো বা 

স্বামীর োম 

ি রু ঠিকাো  প্রকে 

অংশ্ 
মূল ডবল্পরাধ/ 
অডভল্পর্াগ 

ডেস্পডি/ 
প্রডেকার 

প্রমাণসহ 

অডভল্পর্াল্পগর ডববরণ 

একই রকম 

অেীে অডভজ্ঞো 

আল্পবদেকারীর 

স্বাক্ষর 

ডেবন্ধল্পকর 

স্মক্ষর  
মন্তবয 

             

             

 

িিোিি প্রদোি/বির োধ/অবির োগ বিস্পবি বিিন্ধি িবহ (র বেস্টো ) 

উপরেলো     জেলো      বিিোগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
িডমক 

েং 

আল্পবদে েং োম  

জােীয় িডরেয় 

েং 

প্রমাণসহ 

অডভল্পর্া

যগর 

ডববরণ 

প্রকে অংশ্ শুোেীর 

োডরি  

মাঠ 

ির্যাল্পয় 

েদল্পন্তর 

োডরি 

(র্ডদ 

থাল্পক) 

শুোেী ও মাঠ 

ির্যাল্পয় েদল্পন্তর 

 লা ল 

ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ 

ডেস্পডি কডমটির 

ডসদ্ধান্ত 

অগ্রগডে  

(ডবোরাধীে/ম লে

বী/ডেস্পন্ন) 

আল্পবদেকারীর 

স্বাক্ষর 

ে ডিোমা বা 

অডিকারোমা   
মন্তবয 

             

             

 

 

 

 



িিোিি প্রদোি/বির োধ/অবির োগ জসিোবিক রি  বিিন্ধি িবহ (র বেস্টো ) 

উপরেলো      জেলো      বিিোগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
িডমক 

েং 

আল্পবদে েং োম  

জােীয় িডরেয় 

েং 

ডবল্পরাধ/অডভল্পর্াগ 

ডেস্পডি কডমটির 

ডসদ্ধান্ত 

প্রকে 

অংশ্ 

যর্াগাল্পর্াল্পগ

র ধরে ও 

মাধযম 

সমাডপ্তর 

োডরি 
ডবল্পরাধ/ অডভল্পর্াগ 

ডেস্পডি/ প্রডেকার 
ডবষল্পয় 

আল্পবদেকারীর 

সন্তুডষ্ট 

িূেরাবৃডি 

এড়াল্পোর জেয 

বযবস্থািো বা 

িডরোলে 

কার্যিম 

আল্পবদেকারীর স্বাক্ষর ডেবন্ধল্পকর স্মক্ষর  মন্তবয 

            

            

 

 


