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ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, ট্রান্সনপার্ ক এন্ড ইকুইপনেন্ট মেইেনর্নেন্স অর্ কাোইনজশে (TEMO) এর মসবা প্রদাে প্রতিশ্রুতি 

 (তসটিনজন্স চার্ কার, Citizen’s Charter) 

১.    তিশে ও তেশেঃ 

         রূপকল্প (Vision):  

                রিরবরিন্ন স্বাস্থ্য টসবায় সচল যািবাহি। 

 

        অতিলক্ষ্যঃ (Mission) অতিলক্ষ্যঃ 

              স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীি স্বাস্থ্য প্ররতষ্ঠাদির যািবাহি টমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর মাধ্যদম রিরবরিন্ন স্বাস্থ্য টসবা রিরিত করা । 

 

২.    প্রতিশ্রুি মসবাসমূহ     

 

২.১) োর্তরর্ মসবা      

 

ক্রতের্ 

েং 
মসবার োে মসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় র্ার্জপত্র এবং প্রাতিস্থাে। মসবার মূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

 মসবা প্রদানের সেয়সীো  দাতয়ত্ব প্রাি র্ে কর্িকা (োে,পদবী,ন াে েম্বর ও 

ইনেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িথ্য প্রদাে বাংলানদনশর মে মর্াে 

োর্তরর্ র্র্তকর্ িথ্য 

অতধর্ার আইে, ২০০৯ 

অনুোয়ী আনবদনের 

তিতিনি িথ্য প্রদাে 

১. িথ্য অতধর্ার (িথ্য প্রাতি সংক্রান্ত) 

তবতধোলার তবতধ-৩ অনুোয়ী িথ্য 

প্রাতির আনবদে  রে। 

২.জোদােকৃি র্ার্ার রতশদ। 

িথ্য প্রাতির অনুনরাধ 

ত  এবং িনথ্যর মূল্য 

তেধ কারে ত  রতশনদর 

োধ্যনে জো প্রদাে 

এর্ িথ্য ইউতেনর্র জন্য ২০ (তবশ) 

র্ে কতদবস এবং এর্াতধর্ িথ্য 

ইউতেনর্র মক্ষ্নত্র ৩০ (তত্রশ) র্ে কতদবস 

জোব মো: র্াতজে উতিে, 

প্রশাসতের্ র্ে কর্িকা  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৯৮৮৮৫৫৫০৯ 

ইনেইল- temo.gov.bd@gmail.com 
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতের্ মসবা 

 

ক্রতের্ 

েং 
মসবার োে মসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় র্ার্জপত্র এবং প্রাতিস্থাে। মসবার মূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

 মসবা প্রদানের সেয়সীো  দাতয়ত্ব প্রাি র্ে কর্িকা (োে,পদবী,ন াে েম্বর ও 

ইনেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ 

েন্ত্রণালয় ও এর  

তেয়ন্ত্রণাধীে তবতিন্ন 

হাসপািাল ও স্বাস্থয 

প্রতিষ্ঠানের র্াতি 

মেরােি।  

সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 

চাতহদা পনত্রর তিতিনি 

োেবাহে/এযামু্বনলন্স 

মেরােি ও 

রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ র্রা। 

সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের  চাতহদা পত্র। অত্র সংস্থার অনুকূনল 

আতথ কর্ বানজর্ বরাি 

থার্া স্বানপনক্ষ্। 

র্) প্রাথতের্ মেরােি- িাৎক্ষ্তের্ 

খ)  তপ.এে- ০১ তদে  

র্)  ইতজজে ওিার মহাতলং-০৮    

     র্ে কতদবস । 

ঘ)  ইনলর্তট্রর্যাল র্াজ-০১তদে।  

ঙ)  সাসনপেশে মেরােি-০৩     

     র্ে কতদবস। 

চ)  মেন্ট মপইন্ট-০১ োস ।  

জোব মো: র্াোল মহানসে  

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১৯৪৫৮৩৯   

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

২ অত্র দির র্র্তকর্ মে 

সর্ল র্াতি মেরােি 

র্রা সম্ভ হয় ো মস সর্ল 

র্াতি সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 

তেজস্ব ব্যবস্থাপোয় 

মেরােনির জন্য 

অোপতি পত্র (NOC) 

প্রদাে। 

মেরােি অক্ষ্ে 

োেবাহে/এযামু্বনলন্স 

মেরােি ও 

রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ এর জন্য  

অোপতি পত্র (NOC) 

প্রদাে র্রা। 

অত্র সংস্থায় আর্ি র্াতি মর্ইনর্ 

এযতি র্নর তিিনর প্রনবশ র্রানো 

এবং মের্াতের্ র্র্তকর্ র্াতির  

পতরদশ কে/ িদন্ত  র্রা । 

তবো মূনল্য র্াতির  

পতরদশ কে/ িদন্ত  র্রা     

োেবাহে/এযাম্বুনলন্স মেরােি ও 

রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ সংক্রান্ত অোপতি পত্র 

(এেওতস) প্রদানের জন্য সনব কাচ্চ সেয় 

০৩(তিে) র্ে কতদবস । 

জোব মো: র্াতজে উতিে, 

প্রশাসতের্ র্ে কর্িকা  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৯৮৮৮৫৫৫০৯ 

ইনেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

৩ পতলনর্র্তের্ ইে.এ 

অধ্যয়েরি তেনলাো-

ইে-ইতজজতেয়াতরং 

(পাওয়ার/অর্নোবাইল) 

মর্ানস কর ছাত্র-ছাত্রীদনর্র 

প্রতশক্ষ্ণ প্রদাে। 

পতলনর্র্তের্ ইে.এর 

চাতহদা পনত্রর তিতিনি 

োেবাহে ও েন্ত্রপাতি 

মেরােি ও রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ 

সংক্রান্ত  বাস্তব প্রতশক্ষ্ণ 

প্রদাে। 

প্রতশক্ষ্ণ গ্রহণ সংক্রান্ত সংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠানের চাতহদা পত্র 

র্াতরর্তর তশক্ষ্া মবাে ক 

র্র্তকর্ তেধ কাতরি 

র্াচাোনলর মূল্য এবং 

প্রতশক্ষ্র্নদর 

সম্মেীিািা  

প্রতশক্ষ্ণ গ্রহণ সংক্রান্ত সংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠানের চাতহদা পনত্র উনেতখি 

সেয়সীো অনুোয়ী । 

জোব মো: র্াোল মহানসে  

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১৯৪৫৮৩৯   

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

৪ োেবাহে ক্রয় সংক্রান্ত 

মেতসত নর্শে তিতর ও 

গুণর্ি োে তেণ কয় 

র্তেটির সদস্য তহনসনব 

সহনোর্ীিা প্রদাে 

সংতিষ্ট স্বাস্থয প্রতিষ্ঠানের 

চাতহদা মোিানবর্ 

র্তেটির সিায় অংশ গ্রহণ 

এবং মেতসত নর্শে   

তিতর ও গুণর্ি োে তেণ কয় 

র্তেটির সদস্য তহনসনব 

সহনোর্ীিা প্রদাে । 

সিায় অংশগ্রহে সংক্রান্ত সংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠানের চাতহদা পত্র 

তবোমূনল্য মসবা প্রদাে। সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাতহদা অনুোয়ী । জোব মো: র্াোল মহানসে  

উপ-সহকারী প্রদকৌশলী  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১৯৪৫৮৩৯   

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 
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২.৩ অিযন্তরীণ মসবা 

ক্রতের্ 

েং 

মসবার োে মসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় র্ার্জপত্র এবং প্রাতিস্থাে। মসবার মূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

 মসবা প্রদানের সেয়সীো  দাতয়ত্ব প্রাি র্ে কর্িকা (োে,পদবী,ন াে েম্বর ও 

ইনেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তেতেতির্ ছুটি েজুর তেতেতির্ ছুটি তেধ কাতরি 

 রনে শাখা প্রধানের 

সুপাতরনশর মপ্রতক্ষ্নি ছুটি 

অনুনোদে র্রা। 

১) ৩য় ও ৪থ ক মেতণর র্ে কচারীনদর 

তেতেতির্ ছুটি তেধ কাতরি  রে, 

প্রশাসে শাখা । 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

র্ে কচারীনদর জন্য ০১(এর্) 

তদে।  

জোব মো: র্াতজে উতিে, 

প্রশাসতের্ র্ে কর্িকা  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৯৮৮৮৫৫৫০৯ 

ইনেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

২) ১ে ও ২য় মেণীর র্ে কর্িকানদর জন্য 

তেতেতির্ ছুটি তেধ কাতরি  রে, 

প্রশাসে শাখা । 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

১ে ও ২য় মেণীর র্ে কর্িকানদর 

জন্য ০১ (এর্)তদে। 

জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com  

২ ৩য় ও ৪থ ক মেতণর 

র্ে কচারীনদর অতজকি 

ছুটি/োতন্ত তবনোদে ছুটি 

েজুর 

শাখা প্রধানের সুপাতরনশর 

মপ্রতক্ষ্নি অতজকি ছুটি ও 

োতন্ত তবনোদে ছুটি 

অনুনোদে র্রা। 

 

১) ৩য় ও ৪থ ক মেতণর র্ে কচারীনদর 

অতজকি ছুটি তেধ কাতরি  রে এবং োতন্ত 

তবনোদে ছুটি সাদা র্ার্নজ শাখা  প্রধানের 

োধ্যনে আনবদে। 

প্রশাসে শাখা ।    

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

র্ে কচারীনদর জন্য ০৫(পাঁচ) 

র্ে কতদবস  

জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

৩ ১ে ও ২য় মেণীর 

র্ে কর্িকানদর 

অতজকি ছুটি। 
েথােথ র্র্তকপনক্ষ্র 

োধ্যনে তেধ কতরি 

 রনে আনবদেপত্র  

 

 

 

 

 

 

 

১ে ও ২য় মেণীর র্ে কর্িকানদর 

অতজকি ছুটি স্হােীয় তহসাবরক্ষ্ণ 

র্ে কর্িকা হনি ছুটির প্রিযয়েপত্র গ্রহে 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

র্ে কর্িকানদর জন্য ০৭ (সাি) 

র্ে কতদবস  

উপসরচব (প্রশাসি-২ শাখা)  

স্বাস্থ্য টসবা রবভাগ, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৯৫৪০৭২১  

মোবা: ০১৫৫২-৩৭৬৬৯০  

ইদমইলঃ admin2@hsd.gov.bd 

১ে ও ২য় মেণীর 

র্ে কর্িকানদর 

বতহ:বাংলানদ অতজকি 

ছুটি । 

• স্হােীয় তহসাবরক্ষ্ণ র্ে কর্িকা 

হনি  ছুটির প্রিযয়েপত্র  গ্রহে । 

•      তবর্ি ৫ বছনরর বতহঃ বাংলানদশ          

     ছুটির তববরণী 

•      মুচনলর্াপত্র 

•      সম্মতিপত্র 

তেধ কাতরি  নে ক দাতখলকৃি আনবদেপত্র 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

র্ে কর্িকানদর জন্য ০৭ (সাি) 

র্ে কতদবস  

উপসরচব (প্রশাসি-২ শাখা)  

স্বাস্থ্য টসবা রবভাগ, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৯৫৪০৭২১  

মোবা: ০১৫৫২-৩৭৬৬৯০  

ইদমইলঃ admin2@hsd.gov.bd 

৪ ৩য় ও ৪থ ক মেতণর 

র্ে কচারীনদর বাতষ কর্ 

বতধ কি মবিে েজুর 

সাদা র্ার্নজ আনবদে 

এর মপ্রতক্ষ্নি র্াে কর্াল 

োচাই র্নর বাতষ কর্ 

বতধ কি মবিনের েজুরী 

পত্র জারী 

সাদা র্ার্নজ শাখা  প্রধানের োধ্যনে 

আনবদে। 

প্রশাসে শাখা । 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে।  

০৩(তিে) র্ে কতদবস জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

mailto:temo.gov.bd@gmail.com
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ক্রতের্ 

েং 

মসবার োে 
মসবা প্রদাে পদ্দ্দ্ধতি 

প্রনয়াজেীয় র্ার্জপত্র এবং প্রাতিস্থাে। মসবার মূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্দ্দ্ধতি 

 মসবা প্রদানের সেয়সীো  দাতয়ত্ব প্রাি র্ে কর্িকা (োে,পদবী,ন াে েম্বর ও 

ইনেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ ৩য় ও ৪থ ক মেতণর 

র্ে কচারীনদর 

তসনলর্শে মগ্রে/ 

র্াইেনেল প্রদাে । 

সাদা র্ার্নজ আনবদে 

এর মপ্রতক্ষ্নি র্াে কর্াল 

োচাই র্নর  সরর্ার 

তেধ কাতরি র্তেটির 

সুপাতরনশর এর মপ্রতক্ষ্নি 

র্ে কচারীনদর তসনলর্শে 

মগ্রে/র্াইেনেল এর 

আনদশ জারী 

১।  সাদা র্ার্নজ আনবদেপত্র 

২।  হালোর্াদ বাতষ কর্ মর্াপেীয় প্রতিনবদে 

প্রশাসে শাখা । 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

১৫(পনের) র্ে কতদবস জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

৬ ১ে ও ২য় মেণীর 

র্ে কর্িকানদর 

তসনলর্শে মগ্রে/ 

র্াইেনেল । 

সাদা র্ার্নজ আনবদে 

র্াে কর্াল োচাই র্নর   

র্ে কর্িকানদর 

তসনলর্শে মগ্রে/ 

র্াইেনেল প্রদানের 

জন্য েন্ত্রণালনয় প্ররণ 

র্রা 

১।  সাদা র্ার্নজ আনবদেপত্র 

২।  হালোর্াদ বাতষ কর্ মর্াপেীয় প্রতিনবদে 

প্রশাসে শাখা । 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

১৫(পনের) র্ে কতদবস উপসরচব (প্রশাসি-২ শাখা)  

স্বাস্থ্য টসবা রবভাগ, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৯৫৪০৭২১  

মোবা: ০১৫৫২-৩৭৬৬৯০  

ইদমইলঃ admin2@hsd.gov.bd 

৭ ৩য় ও ৪থ ক মেতণর 

তেনয়ার্ ও পনদান্নতি  

প্রদাে । 

র্)  সরাসতর তেনয়ানর্র 

মক্ষ্ত্র: সংতিষ্ট পনদর 

তেনয়ার্ তবতধ অনুসানর 

সরর্ার তেধ কাতরি র্তেটির 

সুপাতরনশর এর মপ্রতক্ষ্নি 

তেনয়ার্ এর আনদশ জারী। 

খ) পনদান্নতিল মক্ষ্নত্র: 

সংতিষ্ট পনদর তেনয়ার্ 

তবতধ অনুসানর সরর্ার 

তেধ কাতরি র্তেটির 

সুপাতরনশর এর মপ্রতক্ষ্নি 

পনদান্নতির আনদশ  জারী। 

 তেনয়ানর্র মক্ষ্ত্র: 

১।  তেনয়ার্ তবজ্ঞতি মোিানবর্ আনবদে 

২।  চাতহি িথ্যাতদর তবষদ বণ কো 

প্রাতিস্থাে: বহুল প্রচতলি জািীয় তদতের্ 

পতত্রর্া এবং অত্র সংস্থার প্রশাসে শাখা 

 

পনদান্নতিল মক্ষ্নত্র: 

১।   সাদা র্ার্নজ আনবদে 

২।   হালোর্াদ বাতষ কর্ মর্াপেীয়         

       প্রতিনবদে 

প্রাতিস্থাে: প্রশাসে শাখা 

 

 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

র্তেটির সুপাতরনশর পর  ০৫ (পাচ) 

র্ে কতদবস 

জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 
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৮ ১ে ও ২য় মেণীর 

র্ে কর্িকানদর তেনয়ার্ 

ও পনদান্নতি । 

 

র্)  সরাসতর তেনয়ানর্র মক্ষ্ত্র: 

সংতিষ্ট পনদর তেনয়ার্ তবতধ 

অনুসানর  তেনয়ার্ প্রতক্রয়া 

গ্রহনণর জন্য তপ.এস.তসনি 

মপ্ররণ এর তেতেনি েন্ত্রণালনয় 

মপ্ররণ  

খ) পনদান্নতিল মক্ষ্নত্র: সংতিষ্ট 

পনদর তেনয়ার্ তবতধ অনুসানর 

পনদান্নতি দানের সুপাতরনশর 

এর জন্য তপ.এস.তসনি এর 

তেতেনি েন্ত্রণালনয় মপ্ররণ মপ্ররণ 

 তেনয়ানর্র মক্ষ্ত্র: 

১।  তেনয়ার্ তবজ্ঞতি মোিানবর্ আনবদে 

২।  চাতহি িথ্যাতদর তবষদ বণ কো 

প্রাতিস্থাে: বহুল প্রচতলি জািীয় তদতের্ 

পতত্রর্া এবং অত্র সংস্থার প্রশাসে শাখা 

পনদান্নতিল মক্ষ্নত্র: 

১।   সাদা র্ার্নজ আনবদে 

২।   হালোর্াদ বাতষ কর্ মর্াপেীয়         

       প্রতিনবদে 

প্রাতিস্থাে: প্রশাসে শাখা 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

সরাসতর তেনয়ানর্র মক্ষ্ত্র: 

তপ.এস.তস’ র্র্তকর্ তেনয়ার্ প্রতক্রয়া 

গ্রহে। 

পনদান্নতির মক্ষ্নত্র: তপ.এস.তস’র  

সুপাতরনশর পর  ১০ (দশ) 

র্ে কতদবস 

উপসরচব (প্রশাসি-২ শাখা)  

স্বাস্থ্য টসবা রবভাগ, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৯৫৪০৭২১  

মোবা: ০১৫৫২-৩৭৬৬৯০  

ইদমইলঃ admin2@hsd.gov.bd 

৯ ৩য় ও ৪থ ক মেতণর 

তপআরএল েজুর 

সাদা র্ার্নজ আনবদনের 

প্রতক্ষ্নি তপআরএল েজুর 

 

 

 

১।   আনবদেপত্র 

২।   ছুটি প্রাপ্যিার প্রিযয়েপত্র 

৩।   মুচনলর্া বন্ড 

৪।   চাকুতরর মরর্ে ক 

প্রাতিস্থাে: প্রশাসে শাখা 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

০৫ (পাচ) র্ে কতদবস জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ  

ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

১০ ১ে ও ২য় মেণীর 

র্ে কর্িকানদর 

তপআরএল  

সাদা র্ার্নজ আনবদনের 

প্রতক্ষ্নি তপআরএল েজুরীর 

জন্য েন্ত্রণালনয় প্ররণ 

 

 

 

 

১।   আনবদেপত্র 

২।   ছুটি প্রাপ্যিার প্রিযয়েপত্র 

৩।   মুচনলর্া বন্ড 

৪।   চাকুতরর মরর্ে ক 

প্রাতিস্থাে: প্রশাসে শাখা 

 

তবোমূনল্য মসবা 

প্রদাে। 

০৭ (সাি) র্ে কতদবস  উপসরচব (প্রশাসি-২ শাখা)  

স্বাস্থ্য টসবা রবভাগ, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৯৫৪০৭২১  

মোবা: ০১৫৫২-৩৭৬৬৯০  

ইদমইলঃ admin2@hsd.gov.bd 
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৩) আওিাধীে দির/সংস্থা/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠােসমূনহর তসটিনজেস চার্ কার তলঙ্ক আর্ানর যুক্ত র্রনি হনব। প্রনোজয েয় 

 

৪) আপোর (নসবা গ্রহীিার) র্ানছ আোনদর (নসবা প্রদাের্ারীর) প্রিযাশা 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

৫) মর্াে োর্তরর্ েন্ত্রণালয়/তবিার্ হনি মর্াে র্াতিি মসবা ো মপনল বা মসবা প্রাতিনি  অসন্তুষ্ট হনল পে কায়ক্রনে তিতে মর্াে র্ে কর্িকার তের্র্ এবং তর্িানব মোর্ানোর্ 

র্রনবে িা অতিনোর্ প্রতির্ার ব্যবস্থাপো (GRS)-এ রিম্নরূপভাদব উদেখ করদত হদব:- 

 

ক্র. 

েং 
র্খে মোর্ানোর্ র্রনবে 

র্ার সংনর্ মোর্ানোর্ র্রনবে 
মোর্ানোনর্র ঠির্াো তেষ্পতির সেয়সীো 

১ 
দাতয়ত্বপ্রাি র্ে কর্িকা সোধাে 

তদনি ব্যথ ক হনল 

 

অতিনোর্ তেষ্পতি র্ে কর্িকা(অতের্) 

 

োে ও পদতব: জোব মো: সাই উতিে আর্ন্দ, ওয়াককসপ ম্যাদিজার  

ম াে: +৮৮০২২২২২৯৮৫৯৫  

মোবা: ০১৭১১০৩৯৯২৯  

ই-মেইল- temo.gov.bd@gmail.com 

ওনয়ব:  www.temo.gov.bd 
 

৩০(তত্রশ) র্াে কতদবস 

২ 

অতিনোর্ তেষ্পতি র্ে কর্িকা 

তেতদ কষ্ট সেনয় সোধাে তদনি 

ব্যথ ক হনল 

 

আতপল র্ে কর্িকা 

অতিতরক্ত সতচব (প্রশাসে অতধশাখা), 

স্বাস্থয মসবা তবিার্, 

স্বাস্থয ও পতরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় 

ম াে: ৫৫১০০৪২৪ 

টমাবাইল ০১৭১২-১৫৫৩৪৪ 

ইনেইল: admin@hsd.gov.bd  

২০(তবশ) র্াে কতদবস 

৩ 
আতপল র্ে কর্িকা তেতদ কষ্ট সেনয় 

সোধাে তদনি ব্যথ ক হনল 

 

েতন্ত্রপতরষদ তবিানর্র অতিনোর্ ব্যবস্থাপো 

মসল 

 

েতন্ত্রপতরষদ তবিার্ ৬০(ষার্) র্াে কতদবস 

 

 

ক্রতের্ 

েং 
প্রতিশ্রুি/র্াতিি মসবা প্রাতির লনক্ষ্য র্রণীয় 

১ স্বায়ংসম্পূণ ক আনবদে জো প্রদাে 

২ েথােথ প্রতক্রয়ায় প্রনয়াজেীয় ত স পতরনশাধ র্রা 

৩ প্রদযাজয টক্ষদে টমাবাইল মেনসজ/ই-নেইনলর তেনদ কশো অনুসরণ র্রা 

৪ সাক্ষ্ানির জন্য ধাে ক িাতরনখ তেধ কাতরি সেনয়র পূনব কই উপতস্থি থার্া 

৫ অিাবশ্যক ট াি/তেরবর িা করা 

mailto:temo.gov.bd@gmail.com
mailto:admin@hsd.gov.bd
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তথ্য প্রারির অনুদরাধ র  এবাং তদথ্যর মূল্য রিধ কারণ র  (তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ রবরধ ৮ দ্রষ্টব্য) 

 

তথ্য সরবরাদহর টক্ষদে রিদম্ন টেরবদলর কলাম (২) এ উদেরখত তদথ্যর জন্য উহার রবপরীদত কলাম (৩) এ উদেরখত হাদর টক্ষেমত তথ্য প্রারির র  এবাং তদথ্যর মূল্য পররদশাধদযাগ্য হইদব, 

যথা:- 

 

টেরবল 

 

ক্ররমক 

িাং 

তদথ্যর রববরণ তথ্য প্রারির অনুদরাধ র /তদথ্যর মূল্য 

১ ২ ৩ 

১। রলরখত টকাি ডকুদমন্ট এর করপ সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ,িকশা,ছরব, 

করিউোর রপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর টক্ষদে প্ররত পৃষ্টা ২.০০ (দুই) োকা হাদর এবাং তদুর্ধ্ক 

সাইদজর কাগদজর টক্ষদে প্রকৃত মূল্য। 

২। রডস্ক,রসরড ইতযারে তথ্য সরবরাদহর টক্ষদে (১) আদবেিকারী কর্তকক রডস্ক,রসরড ইতযারে তথ্য সরবরাদহর টক্ষদে রবিা মূদল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তকক রডস্ক,রসরড ইতযারে তথ্য সরবরাদহর টক্ষদে উহার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। টকাি আইি বা সরকারী রবধাি বা রিদে কশিা অনুাযায়ী কাউদক সরবরাহকৃত 

তদথ্যর টক্ষদে 

রবিা মূদল্য । 

৪। মূদল্যর রবরিমদয় রবক্রয়দযাগ্য প্রকাশিার টক্ষদে প্রকাশিার রিধ কাররত মল্য । 

 

 


