
 

                     

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

এফ- ১৯/এ, শেরে-বাাংলা নগে 

আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭ 
www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রোন প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 
 

১.ভিেন ও ভিেন: 

 রুপকল্প (Vision )       : দক্ষ, ভনোপদ ও প্রযুভিভনিভে ভবশ্বিারনে স্থলবন্দে। 

অভিলক্ষয (Mission) : স্থলবন্দরেে অবকাঠারিাগত উন্নয়ন, পণ্যহ্যান্ডভলাং ও সাংেক্ষরে আধুভনক প্রযুভিে ব্যবহ্াে এবাং সেকাভে-শবসেকাভে অাংেীদাভেরে অপারেটে    

     ভনরয়ারগে িাধ্যরি দক্ষ ও সাশ্রয়ী শসবা প্রদান। 

২. প্রভতশ্রুত শসবাসমূহ্: 

২.১) নাগভেক শসবা 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবাপ্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

তথ্য অভধকাে 

আইন, ২০০৯ 

অনুসারে তথ্য 

প্রদান/সেবোহ্ 

আরবদন প্রাভিে পে প্রাভথ ভত 

তথ্য যথাযথ কর্তভপরক্ষে 

অনুরিাদনক্ররি  

(ক) ভনধ ভাভেত আরবদন  

(খ) দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

প্রাভিস্থান: বাাংলারদে স্থলবন্দে 

কর্তভপরক্ষে ওরয়বসাইরটে তথ্য 

অভধকাে কনরটন্ট এবাং তথ্য 

কভিেরনে ওরয়বসাইট 

ভলঙ্ক: ফেি 

তথ্য প্রদান সাংভিষ্ট ভবদ্যিান 

আইন/ভবভধ অনুযায়ী (প্ররযাজয 

শক্ষরত্র) 

ভলঙ্ক: 

http://www.infocom.gov.bd/   

২০ কায ভভদবস 

(অন্য শকারনা 

ইউভনট বা 

কর্তভপরক্ষে 

সাংভিষ্টতাে 

শক্ষরত্র ৩০ 

কায ভভদবস) 

নাি: জনাব আবু সারলহ্ 

পদভব: শ্রিকল্যাে কি ভকতভা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: lwo@bsbk.gov.bd 

২ 
দেপত্র তফভসল 

সেবোহ্/ভবক্রয় 
যথাযথ আরবদন প্রাভিে পে  

(ক) প্রভতষ্ঠারনে প্যারে আরবদন 

(খ) দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

প্রাভিস্থান: সাংভিষ্ট ভবিাগ/োখা 

 

দেপত্র ভবজ্ঞভি অনুযায়ী 

নগদ/রপ-অে ভাে িােফত 

 

০১ (এক) 

কায ভভদবস 
দেপত্র ভবজ্ঞভিরত উভিভখত কি ভকতভা 

http://www.infocom.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://www.infocom.gov.bd/


 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবাপ্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 
শূন্যপরদ জনবল 

ভনরয়াগ 

ভনরয়াগ ভবজ্ঞভিে ভবপেীরত 

আরবদন প্রাভিে পে ভনধ ভাভেত 

প্রভক্রয়ায় শযাগ্যতা যাচাইরয়ে 

িাধ্যরি  

(ক) জনপ্রোসন িন্ত্রোলয় 

কর্তভক ভনধ ভাভেত ছরক আরবদন 

(খ) অনলাইরন 

োউনরলােরযাগ্য 

ভনরয়াগ ভবজ্ঞভি অনুযায়ী ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট/রপ-অে ভারেে িাধ্যরি 

প্রোসভনক 

িন্ত্রোলয় হ্রত 

ছাড়পত্র 

প্রদারনে 

তাভেখ হ্রত 

অনূর্ধ্ভ ০১ 

(এক) বছে 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৪ 
অভিরযাগ গ্রহ্ে ও 

ভনষ্পভি 

অভিরযাগ প্রাভিে পে ভবভধরত 

ভনধ ভাভেত প্রভক্রয়ায়  

শকারনা ভনধ ভাভেত ছক শনই 

 
ভবনামূরল্য 

সরব ভাচ্চ  ৩০ 

(ভত্রে) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৫ 

জনস্বাথ ভ সাংভিষ্ট 

গুরুেপূে ভ তথ্য 

অবমুিকেে/প্রকাে 

ওরয়বসাইরটে িাধ্যরি  শকান ভনধ ভাভেত ছক শনই ভবনামূরল্য 
০২ (দুই) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মদ জসীি উভিন 

পদভব: এরেট অভফসাে  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৭৭ 

ইরিইল: estateofficer@bsbk.gov.bd 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক শসবা 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বারজট বোি/ভবিাজন 

চাভহ্দাে ভিভিরত বারজট 

ব্যবস্থাপনা কভিটিে 

অনুরিাদনক্ররি  

(ক) খাতওয়ােী প্রাক্কলন 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব োখা 
প্ররযাজয নয় 

প্রভত অথ ভবছরেে 

ভেরসম্বে-িাচ ভ 

নাি: জনাব শিাোঃ ছারদকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইরিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

javascript:
javascript:


 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ শবাে ভসিা কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

যথাযথ কর্তভপক্ষ কর্তভক 

অনুরিাভদত নভথ ও 

ভনধ ভাভেত ফেরিরট 

আরলাচযসূভচ ও কায ভপত্র 

শপ্রেে 

প্ররযাজয নয় 
১০ (দে) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ আভিনুল ইসলাি 

পদভব: সভচব  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৪ 

ইরিইল: secretary@bsbk.gov.bd 

৩ অথ ভছাড় 

অনুরিাভদত প্রকল্প প্রস্তারবে 

ভিভিরত ৪ ভকভস্তরত 

প্রোসভনক/অথ ভ িন্ত্রোলরয়ে 

অনুরিাদনক্ররি ছাড় কো হ্য়। 

(ক) এভেভপভুভিে সপরক্ষ 

প্রিাে  

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব 

োখা/প্ররকৌেল োখা 

 

প্ররযাজয নয় অথ ভবছরেে 

সাংভিষ্ট 

ত্রত্রিাভসকভিভিরত 

নাি: জনাব শিাোঃ ছারদকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইরিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

৪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেয়ন 

ভেভপভপ প্রেয়নপূব ভক শবাে ভ এে 

অনুরিাদনক্ররি 

 

 

 

(ক) পভেকল্পনা কভিেরনে 

ভনধ ভাভেত ছরক 

প্রাভিস্থান: প্ররকৌেল োখা 

 

প্ররযাজয নয় 
অনূর্ধ্ভ ০৬ (ছয়) 

িাস 

নাি: জনাব শিাোঃ হ্াসান আলী 

পদভব: তত্ত্বাবধায়ক প্ররকৌেলী 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩ 

ইরিইল: se-engg@bsbk.gov.bd 

৫ পদসৃভষ্টে প্রস্তাব শপ্রেে 

সাংস্থাে কি ভপভেভধে আরলারক 

বাস্তব প্ররয়াজনীয়তাে ভিভিরত 

চাভহ্দা ভনরূপেপূব ভক শবাে ভ এে 

অনুরিাদনক্ররি  

(ক) জনপ্রোসন 

িন্ত্রোলরয়ে ভনধ ভাভেত 

ছরক 

প্রাভিস্থান: ওরয়বসাইট 

 

প্ররযাজয নয় 
১৫ (পরনরো) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৬ 
শূন্যপরদ জনবল ভনরয়ারগে 

ছাড়পত্র গ্রহ্ে 

যথাযথ কর্তভপরক্ষে 

অনুরিাদনক্ররি 

(ক) পদ সৃভষ্টে ভজও 

(ক২) পদসৃভষ্ট 

সাংেক্ষে/স্থায়ীকেে 

সাংক্রান্ত আরদে 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্ররযাজয নয় 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ২০ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

javascript:
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ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 
ভবভিন্ন ভবষরয় প্রভতরবদন 

শপ্রেে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/োখা শথরক 

তথ্য সাংগ্ররহ্ে িাধ্যরি 

(ক)  সাংভিষ্ট কর্তভপরক্ষে 

চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্ররযাজয নয় 
০৭ (সাত) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৮ 
জাতীয় সাংসরদ উত্থাভপত 

প্ররেে জবাব শপ্রেে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/োখা শথরক 

তথ্য সাংগ্ররহ্ে িাধ্যরি 

(ক)  চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

 

প্ররযাজয নয় ০২ (দুই) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব োিীি শসাহ্ানা 

পদভব: উপপভেচালক (ট্রাভফক) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৭ 

ইরিইল: ddtraffic@bsbk.gov.bd 

৯ 
িহ্ািান্য োষ্ট্রপভতে 

িাষরেে জন্য তথ্য শপ্রেে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/োখা শথরক 

তথ্য সাংগ্ররহ্ে িাধ্যরি 

(ক)  চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: সাংভিষ্ট 

ভবিাগ/োখা 

 

প্ররযাজয নয় ০৫ (পাঁচ) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

১০ 

ভবভিন্ন ভবষরয় অন্যান্য 

দফতে/সাংস্থাে িতািত 

গ্রহ্ে/প্রদান 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/োখাে িতািত 

গ্রহ্রেে িাধ্যরি 

(ক)  চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 
প্ররযাজয নয় 

০৫ (পাঁচ) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

১১ অভেট আপভি ভনষ্পভি 

ব্রেেীট জবাব প্রদান ও ভি-

পক্ষীয় সিা আহ্বারনে 

িাধ্যরি 

(ক)  ভনধ ভাভেত ছরক 

প্রাভিস্থান: অভেট োখা 
প্ররযাজয নয় 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ৯০ 

ভদন) 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (অভেট) অোঃদাোঃ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪০ 

ইরিইল: directoraudit@bsbk.gov.bd 

১২ 
িািলা সাংক্রান্ত ভবষরয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব শপ্রেে 

আইন উপরদষ্টাে িাধ্যরি 

সাংভিষ্ট িািলাে ভবষরয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রদান 

(ক) চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 
প্ররযাজয নয় 

০৩ (ভতন) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ সরোয়াে শহ্ারসন  

পদভব: আইন উপরদষ্টা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৬০ 

ইরিইল: lawadvisor@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ 
অপারেেনাল/হ্যান্ডভলাং 

সাংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

প্রোসভনক অনুরিাদনক্ররি 

চাভহ্ত তথ্য প্রদান 

চাভহ্দা অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: ট্রাভফক োখা 

 

ভবনামূরল্য 
০৫ (পাঁচ) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মদ িাসুদুে েহ্িান ভূইয়া  

পদভব: পভেচালক (ট্রাভফক) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৯ 

ইরিইল: directortraffic@bsbk.gov.bd 

১৪ 
পণ্য/কায ভ/সেবার তবল 

পতরদশাধ 

আরবদরনে শপ্রভক্ষরত 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

(ক) কার্ ৃেম্পােদনর 

প্রিযয়ন, তবল 

প্রাভিস্থান: তিোব শাখা 

প্ররযাজয নয় 

ভবলপ্রাভিে 

তাভেখ হ্রত ০৩ 

(ভতন) কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছারদকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইরিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৫ 
দেপত্র/কায ভ সম্পাদন 

জািানত শফেত প্রদান 

আরবদরনে শপ্রভক্ষরত 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

(ক) শিয়াদ উিীে ভ হ্ওয়া 

সাংক্রান্ত প্রিােপত্র/েতভ 

পূেেসারপরক্ষ 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব োখা 

প্ররযাজয নয় 

আরবদনপ্রাভিে 

তাভেখ হ্রত ০৫ 

(পাঁচ) কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছারদকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইরিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৬ 

আয়কে/িযাট/লিযাাংে 

সেকাভে শকাষাগারে জিা 

প্রদান 

বাাংলারদে ব্যাাংরক চালারনে 

িাধ্যরি  

(ক) কতভন সাংক্রান্ত 

তথ্যাভদ 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব োখা 

ভবনামূরল্য 

কতভরনে পে 

অনুর্ধ্ভ ০৭ (সাত) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছারদকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইরিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৭ পাসরপারট ভে NOC প্রদান  

আরবদন প্রাভিে পে যথাযথ 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদন 

গ্রহ্েপূব ভক সেকাভে আরদে 

জাভে কো হ্য় 

১. ভনধ ভাভেত ফেরি 

যথাযথিারব পূেেকৃত 

আরবদন 

২. ভনরয়াগকােী 

কর্তভপরক্ষে সুপাভেে 

ভবনামূরল্য 

আরবদনপ্রাভিে 

তাভেখ হ্রত ০৫ 

(পাঁচ) কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 
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২.৩) অিযন্তেীে শসবা 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জ্বালাভন সেবোহ্  
তাভলকাভুি প্রভতষ্ঠারনে 

িাধ্যরি 

ক) শক্রভেট ভিপ  

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্রকৃত ব্যবহ্ারেে 

ভিভিরত 

 শচরকে িাধ্যরি  

০১ (এক) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মদ িভেউে েহ্িান 

পদভব: সহ্কাভে পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬ 

ইরিইল: adadmin@bsbk.gov.bd 

২ শেেনাভে সেবোহ্ চাভহ্দাে ভিভিরত  
ক) চাভহ্দাপত্র  

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচরকে িাধ্যরি 

 

০১ (এক) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব আবদুল ওয়াদুদ ভিল্কী 

পদভব: প্রোসভনক কি ভকতভা 

শফান: +৮৮-০১৭১৬৯৪৮৯৭৯ 

ইরিইল: awmilky@yahoo.com 

৩ 

ভবভিন্ন ভবিাগ/োখা শথরক 

আগত দেপত্র ভবজ্ঞভিসমূহ্  

পভত্রকায় প্রকাে 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি শবাে ভ োখা প্ররযাজয নয় 
০১ (এক) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব আবু সারলহ্ 

পদভব: জনসাংরযাগ কি ভকতভা, অোঃদাোঃ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: pro@bsbk.gov.bd 

৪ আসবাবপত্র সেবোহ্  চাভহ্দাে ভিভিরত  
ক) চাভহ্দাপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

 

চুভি অনুযায়ী  

শচরকে িাধ্যরি 

 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভিল্কী 

পদভব: প্রোসভনক কি ভকতভা  

শফান: +৮৮-০১৭০৪-৭৪৫৫০৯ 

ইরিইল: awmilky@yahoo.com 

৫ 
অভফস ইকুযইপরিন্ট 

সেবোহ্ 
চাভহ্দাে ভিভিরত  

ক) চাভহ্দাপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচরকে িাধ্যরি 

 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভিল্কী 

পদভব: প্রোসভনক কি ভকতভা  

শফান: +৮৮-০১৭০৪-৭৪৫৫০৯ 

ইরিইল: awmilky@yahoo.com 

৬ 
দািভেক সাজ-শপাোক 

সেবোহ্ 

প্রাভধকােপ্রাি কি ভচাভেরদে 

আরবদরনে ভিভিরত 

কর্তভপরক্ষে  অনুরিাদনক্ররি 

ক) চাভহ্দাপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

সাংভিষ্ট শক্ষরত্র 

প্ররযাজয পভেপত্র 

অনুযায়ী 

 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব আবু সারলহ্ 

পদভব: শ্রিকল্যাে কি ভকতভা  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ইরিইল: lwo@bsbk.gov.bd 



 

ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 
শিোিত ও সাংেক্ষে 

কায ভক্রি  
চাভহ্দাে ভিভিরত  

ক) চাভহ্দাপত্র 

প্রাভিস্থান: প্ররকৌেল োখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচরকে িাধ্যরি 

 

সরব ভাচ্চ ০৭ (সাত) 

কায ভভদবস 

নাি: জনাব শিাোঃ হ্াসান আলী 

পদভব: তত্ত্বাবধায়ক প্ররকৌেলী 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩ 

ইরিইল: se-engg@bsbk.gov.bd 

৮ 

ব্যভিগত প্ররয়াজরন 

দািভেক যানবাহ্ন 

ব্যবহ্ারেে অনুিভত 

আরবদরনে শপ্রভক্ষরত 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

ক) ভেকুইভজেন িীপ  

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্রকৃত ব্যবহ্ারেে 

ভিভিরত 

শবতন-ভবরলে সারথ 

সিন্বরয়ে  িাধ্যরি  

০১ (এক) 

কি ভভদবস 

 

 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মদ িভেউে েহ্িান 

পদভব: সহ্কাভে পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬ 

ইরিইল: adadmin@bsbk.gov.bd 

৯ অভজভত ছুটি িঞ্জুভে 
আরবদরনে ভিভিরত 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

ক) আরবদন পত্র, প্রাপ্য 

ছুটিে ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

ভবনামূরল্য 

 

০৭ (সাত) 

কায ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd  

১০ বভহ্োঃবাাংলারদে ছুটি িঞ্জুভে 

আরবদরনে ভিভিরত 

কর্তভপক্ষ/িন্ত্রোলরয়ে 

অনুরিাদনক্ররি 

ক) আরবদন পত্র, ভনধ ভাভেত 

ছরক সাংভিষ্ট তথ্যাভদ, 

প্রাপ্য ছুটিে ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

ভবনামূরল্য 

 

০৩ (ভতন) 

কায ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১১ অন্যান্য ভবরেষ ছুটি িঞ্জুভে 
আরবদরনে ভিভিরত 

কর্তভপরক্ষে  অনুরিাদনক্ররি 

ক) আরবদন পত্র, প্রাপ্য 

ছুটিে ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

ভবনামূরল্য 

 

০৫ (পাঁচ) 

কায ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১২ 
কি ভকতভা/কি ভচাভে 

বদভল/পদায়ন 
কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি প্ররযাজয নয় 

প্ররযাজয নয় 

 

০২ (দুই) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবাে নাি শসবাপ্রদান পদ্ধভত 
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভেরোধ পদ্ধভত 

শসবা প্রদারনে 

সিয়সীিা 

দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পদভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ ভবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রহ্ে 
অভিরযারগে ভিভিরত 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

ক) অভিরযাগনািা,  

অভিরযাগ ভববেেী 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্ররযাজয নয় 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ০৭ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

 

 

 
১৪ 

বই, সাংবাদপত্র, সািভয়কী 

ইতযাভদ সেবোহ্ এবাং 

সাংভিষ্ট শেভজোরে 

সাংেক্ষে 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনসারপরক্ষ 

প্রাভধকাে অনুসারে বই, 

সাংবাদপত্র, সািভয়কী ইতযাভদ 

সেবোহ্ এবাং সাংভিষ্ট 

শেভজোরে সাংেক্ষে 

১. প্রাি চাভহ্দাপত্র 

২. ভবরলে কভপ 

(ব্যবহ্ােকােী কি ভকতভা 

কর্তভক স্বাক্ষভেত) 

ভবনামূরল্য 

 

০৫ (পাঁচ) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব আবু সারলহ্ 

পদভব: শ্রিকল্যাে কি ভকতভা  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ইরিইল: lwo@bsbk.gov.bd 

১৫ 
কি ভকতভা/কি ভচাভেরদে 

প্রভেক্ষরেে জন্য িরনানয়ন 

কর্তভপরক্ষে অনুরিাদনক্ররি 

িরনানয়ন প্রদারনে িাধ্যরি 

ক) প্রভেক্ষরেে অফাে 

শলটাে 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

সাংভিষ্ট শক্ষরত্র 

প্ররযাজয নীভতিালা 

অনুযায়ী 

 

 APA এে 

লক্ষযিাত্রানুযায়ী 

আনুিাভনক ০৩ 

(ভতন) কি ভভদবস 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১৬ 
কি ভকতভা/কি ভচাভেরদে 

পরদান্নভত প্রদান 

পরদান্নভত সাংক্রান্ত বাছাই 

কভিটিে সুপাভেে শবাে ভ এে 

অনুরিাদনক্ররি আরদে 

জােীে িাধ্যরি 

ক) এভসআে, চাকুভেে 

বৃিান্ত, শজযষ্ঠতাে তাভলকা 

প্রাভিস্থান: প্রোসন োখা 

প্ররযাজয নয় 

যুভিসঙ্গত সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কি ভভদবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১৮ 
সেতলদ ান োংদর্াগ ও খাি 

পতরবিনৃ োংক্রান্ত 

েরকাতর সেতলদ ান 

নীতিমালা- ২০১৮ ও োংতিষ্ট 

তবতধতবধান অনুর্ায়ী  

েরকাতর সেতলদ ান 

নীতিমালা- ২০১৮ ও 

োংতিষ্ট তবতধ তবধান 

অনুর্ায়ী কাগজপত্রাতে 

তবনামূদে 
১৫ (পরনরো) 

কি ভভদবস 

নাি: জনাব আবু সারলহ্ 

পদভব: শ্রিকল্যাে কি ভকতভা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: lwo@bsbk.gov.bd 
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৩) আওতাধীন দিে/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠানেমূদির তেটিদজন্স চাোৃর তলাংক আকাদর যুক্ত করদি িদব: প্ররযাজয নয়। 

৪) আপনার (দেবাগ্রিীিার) কাদে আমাদের (দেবাপ্রোনকারীর) প্রিযাশা 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত শসবাপ্রাভিে লরক্ষয কেেীয় 

১ স্বয়াংসম্পূে ভ আরবদন জিাপ্রদান 

২ যথাযথ প্রভক্রয়ায় প্ররয়াজনীয় ভফস পভেরোধ কো 

৩ প্রদর্াজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদেজ/ই-সমইদলর তনদেশৃনা অনুেরণ করা  

৪ োক্ষাদির জন্য ধায ভ তাভেরখ ভনধ ভাভেত সিরয়ে পূরব ভই উপভস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক শফান/তদভবে না কো 

৫) অভিরযাগ প্রভতকাে ব্যবস্থাপনা (GRS): শসবাপ্রাভিরত অসন্তুষ্ট হ্রল দাভয়েপ্রাি কি ভকতভাে সরঙ্গ শযাগারযাগ করুন। তাে কাছ শথরক সিাধান না পাওয়া শগরল ভনরনাি পদ্ধভতরত  

      শযাগারযাগ করে আপনাে সিস্যা অবভহ্ত করুন: 

ক্রভিক কখন শযাগারযাগ কেরবন কাে সরঙ্গ শযাগারযাগ কেরবন শযাগারযারগে ঠিকানা ভনষ্পভিে সিয়সীিা 

১ 
দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা সিাধান ভদরত না 

পােরল 

অভিরযাগ ভনষ্পভি কি ভকতভা 

(অভনক) 

নাি: জনাব ভে এি আভতকুে েহ্িান 

পদভব: পভেচালক (প্রোসন) 

শফান: ০২-৪১০২৫৩০৫ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

ওরয়ব: www.bsbk.gov.bd 

৩০ (ভত্রে) কায ভভদবস 

২ 
অভিরযাগ ভনষ্পভি কি ভকতভা ভনভদ ভষ্ট সিরয় 

সিাধান ভদরত ব্যথ ভ হ্রল 
আভপল কি ভকতভা 

নাম: ড. আ. ন. ম বজলুর রতশে 

পদভব: যুগ্মসভচব, শনৌপভেবহ্ন িন্ত্রোলয় 

স ান: ০২-২২৩৩৫২১৯৩ 

মুদ াদ ান: +৮৮-০১৭১২-১৯২৩৪৪ 

ইদমইল: js.ta@mos.gov.bd  

২০ (ভবে) কায ভভদবস 

৩ 
আভপল কি ভকতভা ভনভদ ভষ্ট সিরয় সিাধান ভদরত 

ব্যথ ভ হ্রল 

িভন্ত্রপভেষদ ভবিারগে 

অভিরযাগ ব্যবস্থাপনা শসল 
িভন্ত্রপভেষদ ভবিাগ  ৬০ (ষাট) কায ভভদবস 
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