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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

           আখাউড়া স্থলবন্দর 

           আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ড়য়া 

www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

 

 

১. তিশন ও তিশন: 

 রুপকল্প (Vision )       : দক্ষ, তনরাপদ ও প্রযুতিতনিভর তবশ্বিাননর স্থলবন্দর। 

অতিলক্ষয (Mission) : স্থলবন্দনরর অবকাঠানিাগি উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডতলিং ও েিংরক্ষনে আধুতনক প্রযুতির ব্যবহ্ার এবিং েরকাতর-সবেরকাতর অিংশীদাতরনে অপানরটর    

     তননয়ানগর িাধ্যনি দক্ষ ও োশ্রয়ী সেবা প্রদান। 

 

2. প্রড়িশ্রুি সেবােমূহ:  

2.1)  নাগড়রক সেবা: 

ক্রম সেবার নাম সেবাপ্রদান পদ্ধড়ি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাড়িস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পড়রয় াধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রদায়নর েময়েীমা দাড়য়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান ও ই-

সমইল) 

১ িথ্য অড়ধকার আইন, 

২০০৯ অনুোয়র 

িথ্যপ্রদান/েরবরাহ 

আয়বদন প্রাড়ির পর প্রাড়থ মি 

িথ্য যথাযথ কর্তমপয়ের 

অনুয়মাদনক্রয়ম 

ক) ড়নধ মাড়রি ছয়ক 

আয়বদন 

খ) দাড়য়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

িথ্যপ্রদান েংড়িষ্ট 

ড়বদ্যমান আইন/ড়বড়ধ 

অনুযায়ী (প্রয়যাজয 

সেয়ত্র) 

২০ কায মড়দবে (অন্য 

সকায়না ইউড়নট বা 

কর্তমপয়ের েংড়িষ্টিার 

সেয়ত্র ৩০ কায মড়দবে) 

পেবব: ট্রাতিক পবরেশকৃ 

মুনঠানিান: ০১৯১৬-০০৬৯৮৩ 

ই-সিইল: zakirblpa@gmail.com 

2 অড়িয়যাগ গ্রহণ ও 

ড়নষ্পড়ি 

অড়িয়যাগ প্রাড়ির পর ড়বড়ধয়ি 

ড়নধ মাড়রি প্রড়ক্রয়ায় 

সকান ড়নধ মাড়রি ছক সনই ড়বনামূয়ল্য অড়িয়যাগ প্রড়িকার 

ব্যবস্থা েংক্রান্ত 

ড়নয়দ মড় কাময়ি 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com 

3 জনস্বাথ ম েংড়িষ্ট 

গুরুত্বপূণ ম িথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকা  

ওয়য়বোইয়টর মাধ্যয়ম সকান ড়নধ মাড়রি ছক সনই ড়বনামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ০৭ ড়দবে পদড়ব: কড়িউটার অপায়রটর 

স ান: ০১৯14-216688 

ই-সমইল: rafiqalp@gmail.com 
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ক্রম সেবার নাম সেবাপ্রদান পদ্ধড়ি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাড়িস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পড়রয় াধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রদায়নর েময়েীমা দাড়য়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান ও ই-

সমইল) 

৪ বন্দয়র আমদাড়নকৃি 

পয়ের অবস্থান 

বন্দয়রর সনাটি য়বায়ড ম 

আমদাড়নকৃি পয়ন্যর অবস্থান 

েিয়কম অবড়হিকরণ 

অড় ে িবন 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

প্রয়যাজয নয় প্রয়য়াজন অনুযায়ী সয 

সকান েময় 

পদড়ব: কড়িউটার অপায়রটর 

স ান: ০১৯14-216688 

ই-সমইল: rafiqalp@gmail.com 

৫ বন্দর মাশুল প্রদান ও 

গ্রহণ 

বন্দর মাশুল সোনালী ব্যাংক, 

আখাউড়া  াখায় পড়রয় াধ 

োয়পয়ে মালামাল ছাড়করণ। 

ট্রাড় ক  াখা 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়ডউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালায়ের পূয়ব ম পদতব: ওয়যারহ্াউজ সুপাতরননটননেন্ট 

মুনঠানিান: ০১৬২১-৩১৬৯২১ 

ই-সিইল: rjshammu@gmail.com 

৬ পে খালাে ক) েংড়িষ্ট কাগজপত্র 

দাড়খলপূব মক ট্যাড়র  

ড়েড়ডউলময়ি মাশুল ড়নধ মারণ 

খ) স ড ইনচাজম কর্তমক শ্রড়মক 

ইক্যযইপয়মন্ট এর মাধ্যয়ম 

পেখালায়ের ব্যবস্থাকরণ 

ট্রাড় ক  াখা 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়ডউল 

অনুযায়ী বন্দরমাশুল 

সোনালী ব্যাংক, 

আখাউড়া  াখায় 

জমাপ্রদান। 

মালামাল খালায়ের পূয়ব ম পেবব: ট্রাতিক পবরেশকৃ 

মুনঠানিান: ০১৯১৬-০০৬৯৮৩ 

ই-সিইল: zakirblpa@gmail.com 

 

 

(২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা: 

 

ক্রি সেবার নাি সেবাপ্রদান পদ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবিং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

সেবাপ্রদাননর 

েিয়েীিা 

দাতয়েপ্রাি কি ভকিভার নাি, পদতব, সিান ও ই-

সিইল 

১ বানজট 

বরাদ্দ/তবিাজন 

চাতহ্দার তিতিনি বানজট 

ব্যবস্থাপনা কতিটির 

অনুনিাদনক্রনি 

তহ্োব শাখা প্রন াজয নয় প্রতি অর্ ভবছনরর 

তেনেম্বর-িাচ ভ 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com 

২ জনবল পদায়ননর 

প্রস্তাব সপ্ররে 

বন্দনরর কি ভপতরতধর আনলানক 

বাস্তব প্রনয়াজনীয়িার তিতিনি 

চাতহ্দা তনরূপেপূব ভক জনবল 

পদায়ননর প্রস্তাব সপ্ররে 

প্রন াজয নয় প্রন াজয নয় বাস্তব প্রনয়াজন 

অনু ায়ী 

পেবব: ট্রাতিক পবরেশকৃ 

মুনঠানিান: ০১৯১৬-০০৬৯৮৩ 

ই-সিইল: zakirblpa@gmail.com 

৩ তবতিন্ন তবষনয় 

প্রতিনবদন সপ্ররে 

েিংতিষ্ট তবিাগ/শাখা সর্নক িথ্য 

েিংগ্রনহ্র িাধ্যনি 

েিংতিষ্ট কর্তভপনক্ষর 

চাতহ্দা অনু ায়ী 

প্রন াজয নয় তনধ ভাতরি েিয় 

অনু ায়ী 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com 
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ক্রি সেবার নাি সেবাপ্রদান পদ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবিং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

সেবাপ্রদাননর 

েিয়েীিা 

দাতয়েপ্রাি কি ভকিভার নাি, পদতব, সিান ও ই-

সিইল 

৪ িহ্ািান্য 

রাষ্ট্রপতির 

িাষনের জন্য 

িথ্য সপ্ররে 

 

বািংলানদশ স্থলবন্দর কর্তভপনক্ষর 

চাতহ্দা সিািানবক িথ্য সপ্ররে 

েিংতিষ্ট কর্তভপনক্ষর 

চাতহ্দা অনু ায়ী 

প্রন াজয নয় বাস্তব প্রনয়াজন 

অনু ায়ী 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com  

৫ তবতিন্ন তবষনয় 

অন্যান্য েিংস্থার 

িিািি 

গ্রহ্ে/প্রদান 

েিংতিষ্ট তবিাগ/শাখার িিািি 

গ্রহ্নের িাধ্যনি 

েিংতিষ্ট কর্তভপনক্ষর 

চাতহ্দা অনু ায়ী 

প্রন াজয নয় বাস্তব প্রনয়াজন 

অনু ায়ী 

পদড়ব: কড়িউটার অপায়রটর 

স ান: ০১৯14-216688 

ই-সমইল: rafiqalp@gmail.com 

৬ অতেট আপতি 

তনষ্পতি 

ব্রেশীট জবাব প্রদান ও তিপক্ষীয় 

েিা আহ্বাননর িাধ্যনি 

তনধ ভাতরি ছনক প্রন াজয নয় বাস্তব প্রনয়াজন 

অনু ায়ী 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com 

৭ পণ্য/কা ভ/সেবার 

তবল পতরনশাধ 

আনবদননর সপ্রতক্ষনি কর্তভপনক্ষর 

অনুনিাদনক্রনি 

কা ভ েম্পাদননর 

প্রিযয়ন, তবল 

প্রন াজয নয় ০৩ কি ভতদবে পেবব: ট্রাতিক পবরেশকৃ 

মুনঠানিান: ০১৯১৬-০০৬৯৮৩ 

ই-সিইল: zakirblpa@gmail.com 

৮ আয়কর/িযাট 

েরকাতর 

সকাষাগানর 

জিাপ্রদান 

সোনালী ব্যািংক তলিঃ 

আখাউড়া শাখা 

কিভন েিংক্রান্ত িথ্যাতদ প্রন াজয নয় কিভননর পর অনূর্ধ্ভ 

০৭ কি ভতদবে 

পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: sohelkabir111@gmail.com 

(২.৩) অিযন্তরীে সেবা: 

ক্রি সেবার নাি সেবাপ্রদান পদ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবিং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

সেবাপ্রদাননর 

েিয়েীিা 

দাতয়েপ্রাি কি ভকিভার নাি, পদতব, সিান ও 

ই-সিইল 

১ ভূতি ব্যবস্থাপনা অতধগ্রহ্েকৃি জতির েীিানা 

তচতিিকরে, নািজাতর ও 

েিয়িি ভূতি উন্নয়ন কর 

প্রদান 

জতির দখলনািা ও 

সগনজটেহ্ তনধ ভাতরি 

ছনক নািজারীর 

আনবদন, ভূতি উন্নয়ন 

কনরর তবল পতরনশাধ 

এর িাধ্যনি 

তবতধ সিািানবক 

সচনকর িাধ্যনি 

প্রনয়াজন অনু ায়ী পেবব: তহ্োবরক্ষক 

মুনঠানিান: ০১৬৭৪-৪২৯২৬৪ 

ই-সিইল: 

sohelkabir111@gmail.com 

২ তবতিন্ন স্থাপনা 

সিরািি 

আনবদননর সপ্রতক্ষনি 

কর্তভপনক্ষর অনুনিাদক্রনি 

প্রনকৌশল শাখা প্রন াজয নয় বাস্তব প্রনয়াজন 

অনু ায়ী 

পেবব: ট্রাতিক পবরেশকৃ 

মুনঠানিান: ০১৯১৬-০০৬৯৮৩ 

ই-সিইল: zakirblpa@gmail.com 
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৩) আপনার (সেবাগ্রহ্ীিার) কানছ আিানদর (সেবাপ্রদানকারীর) প্রিযাশা: 

ক্রতিক                             প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবাপ্রাতির লনক্ষয করেীয় 

১ স্বয়িংেম্পূে ভ আনবদন জিাপ্রদান 

২  র্া র্ প্রতক্রয়ায় প্রনয়াজনীয় তিে পতরনশাধ করা 

৩ প্রন াজয সক্ষনত্র সিাবাইল সিনেজ/ই-সিইনলর তননদ ভশনা অনুেরে করা 

৪ োক্ষানির জন্য ধা ভ িাতরনখ তনধ ভাতরি েিনয়র পূনব ভই উপতস্থি র্াকা 

৫ অনাবশ্যক সিান/িদতবর না করা 

 

 

৪) সকাননা নাগতরক বন্দর হ্নি কাতিি সেবা না সপনল বা সেবাপ্রাতিনি অেন্তুষ্ট হ্নল প ভায়ক্রনি তিতন সকান কি ভকিভার তনকট এবিং কীিানব স াগান াগ করনবন িা অতিন াগ প্রতিকার 

ব্যবস্থাপনা (GRS)- সি তনম্নরুপিানব উনেখ করনি হ্নব: 

ক্রতিক কখন স াগন াগ করনবন কার েনে স াগান াগ করনবন স াগান ানগর ঠিকানা তনষ্পতির েিয়েীিা 

১ দাতয়েপ্রাি কি ভকিভা েিাধান তদনি না পারনল অতিন াগ তনষ্পতি কি ভকিভা (অতনক) নাম: জনাব মমাোঃ আবিকুল ইসলাম 

পেবব: সহকাবর পবরচালক (ট্রাবিক) 

আখাউড়া স্থলবন্দর 

মুদ াদিান: ০১৯১৭-৪০৮৯৫৬ 

ই-মমইল: 

atiqulbsbk@gmail.com 

৩০ (তত্রশ) কা ভতদবে 

২ অতিন াগ তনষ্পতি কি ভকিভা তনতদষ্ট েিনয় 

েিাধান তদনি ব্যর্ ভ হ্নল 

আতপল কি ভকিভা নাি: জনাব তে এি আতিকুর রহ্িান 

পদতব: পতরচালক (প্রশােন) 

বািংলানদশ স্থলবন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

সিান: +৮৮-০১৩১৮৩৫১৭৪২ 

ইনিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (তবশ) কা ভতদবে 

৩ আতপল কি ভকিভা তনতদষ্ট েিনয় েিাধান তদনি 

ব্যর্ ভ হ্নল 

মচয়ারম্যান  নাি: জনাব সিািঃ আলিগীর 

পদতব: সচয়ারম্যান (নগ্রে- ১) 

বািংলানদশ স্থলবন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

সিান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-সিইল: 

chairman@bsbk.gov.bd 

৬০ (ষাট) কা ভতদবে 
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