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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

বুড়িমারী স্থলবন্দর 

পাটগ্রাম, লালমড়িরহাট 

www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রোি প্রড়িশ্রুড়ি (Citizen’s Charter) 

 

 

১. ভিশন ও ভিশন: 

 রুপকল্প (Vision )        : দক্ষ, ভনরাপদ ও প্রযুভিভনিভর ভিশ্বিাননর স্থলিন্দর। 

অভিলক্ষয (Mission) : স্থলিন্দনরর অিকাঠানিাগত উন্নয়ন, পণ্যহ্যান্ডভলিং ও সিংরক্ষনে আধুভনক প্রযুভির ব্যিহ্ার এিিং সরকাভর-বিসরকাভর অিংশীদাভরনে   

      অপানরটর ভননয়ানগর িাধ্যনি দক্ষ ও সাশ্রয়ী বসিা প্রদান। 

২. প্রভতশ্রুত বসিাসমূহ্: 

 

 

২.১) িাগড়রক সেবা: 

ক্রম সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং পড়রদশাধ 

পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভি, স াি 

ও ই-সমইল) 

১ িথ্য অড়ধকার আইি, 

২০০৯ অনুোদর িথ্য 

প্রোি/েরবরাহ 

আদবেি প্রাড়ির পর প্রাড়থিৃ িথ্য 

যথাযথ কর্তপৃদক্ষর অনুদমােিক্রদম 

ক) ড়িধাৃড়রি ছদক 

আদবেি  

খ) োড়য়ত্বপ্রাি 

কমকৃিাৃ 

িথ্য প্রোি োংড়িষ্ট 

ড়বদ্যমাি আইি/ড়বড়ধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

সক্ষদত্র) 

২০ কাযড়ৃেবে (অন্য 

সকাবনা ইউড়িট বা 

কর্তপৃদক্ষর 

োংড়িষ্টিার সক্ষদত্র 

৩০ কাযড়ৃেবে) 

পদভি: েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: +৮৮ ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

২ েরপত্র ি ড়েল 

েরবরাহ/ড়বক্রয় 

যথাযথ আদবেি প্রাড়ির পর ক) প্রড়িষ্ঠাদির প্যাদে 

আদবেি 

খ) োড়য়ত্বপ্রাি 

কমকৃিাৃ 

েরপত্র ড়বজ্ঞড়ি অনুযায়ী 

িগে/দপ-অোৃর মার ি 

০১ ড়েি েরপত্র ড়বজ্ঞড়িদি উড়িড়খি কমকৃিাৃ 

৩ অড়িদযাগ গ্রহণ ও 

ড়িষ্পড়ি 

অড়িদযাগ প্রাড়ির পর ড়বড়ধদি ড়িধাৃড়রি 

প্রড়ক্রয়ায় 

সকাবনা ড়িধাৃড়রি ছক 

সিই 

ড়বিামূদল্য অড়িদযাগ প্রড়িকার 

ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

ড়িদেড়ৃশকা মদি 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

http://www.bsbk.gov.bd/
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ক্রম সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং পড়রদশাধ 

পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভি, স াি 

ও ই-সমইল) 

৪ জিস্বাথ ৃ োংড়িষ্ট 

গুরুত্বপূণ ৃ িথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকাশ 

বনাটিশ বিানড ভর মাধ্যদম সকাবনা ড়িধাৃড়রি ছক 

সিই 

ড়বিামূদল্য সিাটিশ প্রোদির ০৩ 

(ভতন) কমড়ৃেবদের 

মদধ্য 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৫ বন্দদর আমোড়িকৃি 

পদের অবস্থাি 

ই-বপাট ভ ম্যাননজনিন্ট ভসনেি এর 

িাধ্যনি আমোড়িকৃি পদের অবস্থাি 

সম্পনকভ অিভহ্তকরে 

ট্রাভিক শাখা প্রদযাজয িয় প্রদয়াজি অনুযায়ী সয 

সকাদিা েময় 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

বিান: +৮৮ ০১৭২২-২৭৫৫০০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৬ বন্দর মাশুল  গ্রহণ বন্দর মাশুল জিিা ব্যাাংক, বুড়িমারী 

বাজার শাখায় পড়রদশাধোদপদক্ষ 

মালামাল ছািকরণ  

এদেেদমন্ট/ড়বল শাখা বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

বিান: +৮৮ ০১৭২২-২৭৫৫০০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৭ পেখালাে ক) ড়েএন্ডএ  এদজন্ট কর্তকৃ কাস্টমে 

ড়রড়লজ অোৃর ও অন্যান্য োংড়িষ্ট  

কাগজপত্র এদেেদমন্ট/ড়বল শাখায় 

োড়খদলর ড়িড়িদি ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী বন্দর মাশুল ড়িধাৃরণ 

খ) সশে/ইয়াে ৃ ইিচাজৃ কর্তকৃ শ্রড়মক 

এর মাধ্যদম পে খালাদের ব্যবস্থাকরণ 

ক) এদেেদমন্ট/ড়বল 

      শাখা 

খ) ট্রাড় ক অপাদরশি 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী িন্দর িাশূল 

জিিা ব্যাাংক, বুড়িমারী 

বাজার শাখায় জমা 

প্রোি 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

পদভি: ওয়যারহাউজ সুপাড়রিদটিদেন্ট 

স াি: +৮৮ ০১৭৮৩-৮০১২২২  

২। োংড়িষ্ট সশে/ইয়াে ৃইনচাজৃ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৮ যাত্রীদেবাকদক্ষ 

যাত্রীদের সুড়বধা 

িািংলানদশ, িারত, বনপাল, ভূটান এ 

গিনাগিনকারী পাসনপাট ভধারী যাত্রীনদর 

ভিশ্রাি গ্রহ্ে, অিস্থান, ওয়াশরুি, 

ভিননাদনমূলক আনলাকভচত্র প্রদশ ভননর 

ব্যিস্থাসহ্ ওয়ানেপ সাভি ভনসর ন্যায় 

একই িিনন কােিস, ইভিনগ্রশন এর 

যািতীয় কায ভক্রি সম্পাদন  

বুড়িমারী স্থলবন্দর, 

প্রশােড়িক িবি (িীচ 

িলা) এর যাত্রীদেবা 

কদক্ষ পােদপাটধারী 

যাত্রীদের রড়শে প্রোি 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী িািংলানদশ 

স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ কর্তভক 

সরিরাহ্কৃত রভশনদর 

িাধ্যনি 

ইড়মদগ্রশি কর্তকৃ 

গমিাগমদির 

ড়িধাৃড়রি েময় 

অনুযায়ী 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি:+৮৮ ০১৭১৪-৩৪১৭৭৯ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 
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(২.২) প্রাড়িষ্ঠাড়িক সেবা: 

 

ক্রম সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভি, স াি 

ও ই-সমইল) 

১ বাদজট প্রস্তাি বপ্ররে  চাড়হোর ড়িড়িদি বাদজট 

ব্যবস্থাপিা কড়মটির 

অনুদমােিক্রদম 

ক) খািওয়ারী প্রাক্কলি 

খ) ড়হোব শাখা 

প্রদযাজয িয় প্রড়ি অথবৃছদরর 

ড়েদেম্বর-মাচ ৃ

পদভি: ভহ্সািরক্ষক 

স াি:+৮৮ ০১৫১৬-১৮৭০৯০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

২ জনিল পদায়ন িন্দনরর কমপৃড়রড়ধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজিীয়িার ড়িড়িদি 

চাড়হো ড়িরূপণপূবকৃ জনিল 

পদায়ন 

প্রনযাজয নয় প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৩ ড়বড়িন্ন ড়বষদয় প্রড়িদবেি 

সপ্ররণ 

োংড়িষ্ট ড়বিাগ/শাখা সথদক 

িথ্য োংগ্রদহর মাধ্যদম 

ক) োংড়িষ্ট কর্তপৃদক্ষর চাড়হো 

অনুযায়ী 

খ) প্রশােি শাখা 

প্রদযাজয িয় ড়িধাৃড়রি েময় 

অনুযায়ী 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৪ মহামান্য রাষ্ট্রপড়ির 

িাষদণর জন্য িথ্য সপ্ররণ 

িািংলানদশ স্থলিন্দর 

কর্তভপনক্ষর চাভহ্দা বিাতানিক 

তথ্য বপ্ররে 

ক) চাড়হো অনুযায়ী 

খ) প্রশােি শাখা 

প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৫ ড়বড়িন্ন ড়বষদয় অন্যান্য 

ে ির/োংস্থার মিামি 

গ্রহণ/প্রোি 

োংড়িষ্ট ড়বিাগ/শাখার মিামি 

গ্রহদণর মাধ্যদম 

ক) চাড়হো অনুযায়ী 

খ) প্রশােি শাখা 

প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পদভি: ট্রাভিক পভরদশ ভক 

স াি: +৮৮ ০১৭৬৫-৪৮৩১১৭ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৬ অড়েট আপড়ি ড়িষ্পড়ি ব্রেশীট জবাব প্রোি ও 

ড়িপক্ষীয় েিা আহবাদির 

মাধ্যদম 

ক) ড়িধাৃড়রি ছদক 

খ) ড়হোব শাখা 

প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পদভি: ভহ্সািরক্ষক 

স াি:+৮৮ ০১৫১৬-১৮৭০৯০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd  

 ৭ পে/কায/ৃদেবার ড়বল 

পড়রদশাধ 

আনিদননর বপ্রভক্ষনত 

কর্তভপনক্ষর অনুনিাদনক্রনি 

ক) কায ভসম্পাদননর প্রতযয়ন, 

ভিল 

খ) ভহ্সাি শাখা 

প্রনযাজয নয় ০৩ (ভতন) কি ভভদিস পদভি: ভহ্সািরক্ষক 

স াি:+৮৮ ০১৫১৬-১৮৭০৯০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 
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ক্রম সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভি, স াি 

ও ই-সমইল) 

৮ েরপত্র/কাযেৃম্পােি 

জামািি স রি প্রোি 

আনিদননর বপ্রভক্ষনত 

কর্তভপনক্ষর অনুনিাদনক্রনি 

ক) বিয়াদ উত্তীে ভ হ্ওয়া 

সিংক্রান্ত প্রিােপত্র/শতভ পূরে 

সানপনক্ষ  

খ) ভহ্সাি শাখা 

প্রনযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পদভি: ভহ্সািরক্ষক 

স াি:+৮৮ ০১৫১৬-১৮৭০৯০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৯ আয়কর/িযাট েরকাড়র 

সকাষাগাদর জমা প্রোি 

জনতা ব্যািংক ভলভিনটড, 

বুভিিারী শাখা কর্তভক 

কর্তভপনক্ষর এসএনভড- ১১ হ্নত 

বসানালী ব্যািংক, পাটগ্রাি 

শাখার িাধ্যনি 

ক) কিিৃ োংক্রান্ত িথ্যাড়ে  

খ) ড়হোব শাখা 

প্রনযাজয নয় কিদৃির পর অনুর্ধ্ৃ 

০৭ (সাত) কমড়ৃেবে 

পদভি: ভহ্সািরক্ষক 

স াি:+৮৮ ০১৫১৬-১৮৭০৯০ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

 

 

(২.৩) অিযন্তরীণ সেবা: 

 

 

ক্রম 

সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভি, স াি 

ও ই-সমইল) 

১ ভূড়ম ব্যবস্থাপিা ভূভি উন্নয়ন কর পভরনশাধ এর 

িাধ্যনি 

ক) ভূভি উন্নয়ন কনরর ভিল  

খ) প্রশাসন শাখা 

ভিভধ বিাতানিক 

বচনকর িাধ্যনি 

প্রনয়াজন অনুযায়ী পদভি: কভম্পউটার অপানরটর 

বিান: +৮৮ ০১৭৫৩-৩৭০৩৭৬ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

২ ভিভিন্ন স্থাপনা 

বিরািত 

আদবেদির সপ্রড়ক্ষদি কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােিক্রদম 

ক) প্রশােি শাখা 

খ) প্রনকৌশল শাখা 

প্রনযাজয নয় িাস্তি প্রনয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: কভম্পউটার অপানরটর 

বিান: +৮৮ ০১৭৫৩-৩৭০৩৭৬ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৪ ই-বপাট ভ 

ম্যাননজনিন্ট  

ভসনেি 

আদবেদির সপ্রড়ক্ষদি কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােিক্রদম 

প্রশােি শাখা 

 

প্রনযাজয নয় িাস্তি প্রনয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: কভম্পউটার অপানরটর 

বিান: +৮৮ ০১৭৫৩-৩৭০৩৭৬ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 
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৩) আপনার (নসিাগ্রহ্ীতার) কানে আিানদর (নসিাপ্রদানকারীর) প্রতযাশা 
 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত বসিা প্রাভির লনক্ষয করেীয় 

১ স্বয়িংসম্পূে ভ আনিদন জিাপ্রদান 

২ যথাযথ প্রভক্রয়ায় প্রনয়াজনীয় ভিস পভরনশাধ করা 

৩ প্রনযাজয বক্ষনত্র বিািাইল বিনসজ/ই-বিইনলর ভননদ ভশনা অনুসরে করা 

৪ সাক্ষানতর জন্য ধায ভ তাভরনখ ভনধ ভাভরত সিনয়র পূনি ভই উপভস্থত থাকা 

৫ অনািশ্যক বিান/তদভির না করা 
 

 

৪) বকাননা নাগভরক িন্দর হ্নত কাভিত বসিা না বপনল িা বসিাপ্রাভিনত অসন্তুষ্ট হ্নল পয ভায়ক্রনি ভতভন বকান কি ভকতভার ভনকট এিিং কীিানি বযাগানযাগ 

করনিন তা অভিনযাগ প্রভতকার ব্যিস্থাপনা (GRS) এ ভনম্নরূপিানি উনেখ করনত হ্নি: 

 

ক্রভিক কখন বযাগনযাগ করনিন কার সনে বযাগানযাগ করনিন বযাগানযানগর ঠিকানা ভনষ্পভত্তর সিয়সীিা 

১ দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা সিাধান ভদনত না পারনল অভিনযাগ ভনষ্পভত্ত কি ভকতভা (অভনক) িাম: জিাব বিাোঃ ভগয়াস উভিন 

পেড়ব: েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

বুভিিারী স্থলবন্দর 

স াি: +৮৮ ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-বিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৩০ (ভত্রশ) কায ভভদিস 

২ অভিনযাগ ভনষ্পভত্ত কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় 

সিাধান ভদনত ব্যথ ভ হ্নল 

আভপল কি ভকতভা নাি: জনাি ভড এি আভতকুর রহ্িান 

পদভি: পভরচালক (প্রশাসন) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

বিান: +৮৮-০১৩১৮৩৫১৭৪২ 

ইনিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (ভিশ) কায ভভদিস 

৩ আভপল কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় সিাধান ভদনত 

ব্যথ ভ হ্নল 

সচয়ারম্যাি  নাি: জনাি বিাোঃ আলিগীর 

পদভি: বচয়ারম্যান (নগ্রড- ১) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

বিান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-বিইল: 

chairman@bsbk.gov.bd 

৬০ (ষাট) কায ভভদিস 
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