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‘ঠা�রগ�ও এর হির�র’ উপেজলায় �দেকর ‘গণ�নানী’ অ�ি�ত 
 
�ন�িত �িতেরাধ ও জনগেণর �সবা �াি� িনি�তকরেণর লে�� উপেজলা �শাসন, হির�র, ঠা�রগ�ও এর সািব �ক 
সহেযািগতায় �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, িদনাজ�র ও উপেজলা �ন�িত �িতেরাধ কিম�, 
হির�র, ঠা�রগ�ও ক��ক অ� ২৯/০৭/২১৮ ি�ঃ তািরেখ উপেজলা পিরষদ িমলনায়তেন এক ‘গণ�নািন’র  
আেয়াজন করা হয়। গণ�নািনেত হির�র উপেজলায় অবি�ত সকল সরকাির দ�েরর কম �কত�া উপি�ত িছেলন। 
এছাড়া উপি�ত িছেলন এলাকার গ�মা� �ি��, �ানীয় �ি�েযা�া, �ানীয় রাজৈনিতক �ন�����, 
সাংবািদক��, �ানীয় �শীল সমােজর �িতিনিধ এবং সব ��েরর জনগণ।  
 
গণ�নানীেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �ন�িত দমন কিমশেনর মাননীয় কিমশনার (তদ�) এ, এফ, 
এম আিম�ল ইসলাম। অ��ােনর সভাপিত� কেরন হির�র উপেজলা �ন�িত �িতেরাধ কিম�র সভাপিত �সিলম 
�রজা তা�কদার। এছাড়া অ��ােন উপি�ত িছেলন �মাঃ মিন��ামান, পিরচালক (�িতেরাধ ও গণসেচতনতা), 
�ন�িত দমন কিমশন, আ�ল কিরম, িবভাগীয় পিরচালক, রাজশাহী; এম. �জ আিরফ �বগ ��খ। গণ�নািন 
অ��ান পিরচালনা কেরন ড. এ �ক এম আজা�র রহমান, উপপিরচালক, �ানীয় সরকার, ঠা�রগ�ও। 
 
গণ�নানীেত উপেজলা �সেটলেম� অিফস, হির�র উপেজলা �া�� কমে��, প�ী িব��ৎ অিফস,  উপেজলা �িম 
অিফস,  সাব-�রিজ�ার, উপেজলা �েকৗশল অিফস এবং সমবায় অিফস এর িব�ে� িবিভ� হয়রািন ও 
অিনয়েমর অিভেযাগ কেরন �ানীয় ��েভাগী জনগণ। 
 
�ধান অিতিথ �ধয �সহকাের ��েভাগী জনগেণর ব�� �শােনন এবং সংি�� অিফেসর কম �কত�ােদর  
হয়রািন��ভােব  �সবা �দােনর জ� কেঠারভােব িনেদ �শনা �দান কেরন। িতিন তার ব�ে� বেলন , �ন�িত 
দমন কিমশেনর আইেনর ২� িদেকর এক� হেলা দমন এবং আেরক� হেলা �িতেরাধ। জনগেণর অিধকার 
অ�যায়ী �সবা পাে�ন িকনা �স�েলা জানা ও �সবা িনি�তকরেণর লে�� �দক �ত�� অ�েল গণ�নানী 
পিরচািলত করেছ। জনগেণর অিভেযাগ তাৎ�িণকভােব সমাধান �দয়া সরকাির কম �কত�ােদর দািয়�। এর �ত�য় 
ঘটেল �দক সংি�� কম �কত�া/কম �চারীেদর িব�ে� কেঠার �ব�া �হণ করেব। িতিন সংি��েদর �িশয়ার কের 
িদেয় বেলন, �আর, কািবখার �ক� স�কভােব বা�বায়ন করেত হেব, তা না হেল ক�ন পিরণিত অেপ�া 
করেছ । পিরেশেষ নাগিরক সনসদ অ�যায়ী জনগেণর নাগিরক �সবা িনি�তকরেণর জ� �ানীয় সরকাির 
কম �কত�া /কম �চারীেদর িনেদ �শ �দান কেরন।  
 


