
  

C:\Users\User\Desktop\Bhomra.doc 
 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

ভ োমরো স্থলবন্দর 

ভ োমরো, সোতক্ষীরো। 

www.bsbk.gov.bd 

ভসবোপ্রদোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 
 

১. ত শন ও তমশন 

    রুপকল্প (Vision): স্থলপথে স্থলবন্দথরর মোধ্যথম আমদোতন-রপ্তোতন সহজীকরণ 

  

 অত লক্ষ (Mission): স্থলবন্দথরর অবকোঠোথমো উন্নয়ন, বন্দথরর দক্ষ কোথ্োৃ ব্যবস্থোপনো, সংরক্ষণ, সুতবধোর মোন উন্নয়ন এবং কোর্কৃর ভসবোপ্রদোথনর উথেথে অংশীদোরতরত্বমূলক 

    উথযোথ্র সুথর্ো্ সৃতি। 

 

২. প্রততশ্রুত ভসবোসমূহ: 

২.১) নো্তরক ভসবো: 

 

ক্রম ভসবোর নোম ভসবোপ্রদোন পদ্ধতত প্রথয়োজনীয় কো্জপত্র 

এবং প্রোতপ্তস্থোন 

ভসবোমূল্য এবং 

পতরথশোধ পদ্ধতত 

ভসবো প্রদোথনর 

সময়সীমো 

দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ (নোম, পদবব, ভ োন ও ই-

ভমইল 

১ তথ্য অতধকোর আইন, 

২০০৯ অনুসোথর তথ্য 

প্রদোন/সরবরোহ 

আথবদন প্রোতপ্তর পর প্রোতেতৃ 

তথ্য র্েোর্ে কর্তপৃথক্ষর 

অনুথমোদনক্রথম 

ক) তনধোৃতরত ছথক 

আথবদন  

খ) দোতয়ত্ব প্রোপ্ত 

কমকৃতোৃ 

তথ্য প্রদোন সংতিি 

তবযমোন 

আইন/তবতধ 

অনুর্োয়ী (প্রথর্োজয 

ভক্ষথত্র) 

২০ কোর্তৃদবস (অন্য 

ভকোন ইউতনট বো 

কর্তপৃথক্ষর 

সংতিিতোর ভক্ষথত্র 

৩০ কোর্তৃদবস) 

সহকোতর পতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৭ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ দরপত্র ত তসল 

সরবরোহ/তবক্রয় 

র্েোর্ে আথবদন প্রোতপ্তর 

পর 

ক) প্রততষ্ঠোথনর প্যোথে 

আথবদন 

খ) দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ 

দরপত্র তবজ্ঞতপ্ত 

অনুর্োয়ী ন্দ/থপ-

অেোৃর মোর ত 

০১ তদন দরপত্র তবজ্ঞতপ্তথত উতিতখত কমকৃতোৃ 

৩ অত থর্ো্ গ্রহণ ও 

তনষ্পতি 

অত থর্ো্ প্রোতপ্তর পর 

তবতধথত তনধোৃতরত প্রতক্রয়োয় 

ভকোথনো তনধোৃতরত ছক 

ভনই 

তবনোমূথল্য অত থর্ো্ প্রততকোর 

ব্যবস্থো সংক্রোন্ত 

তনথদতৃশকো মথত 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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৪ 

 

জনস্বোে ৃ সংতিি 

গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকোশ 

ওথয়বসোইথটর মোধ্যথম ভকোন তনধোৃতরত ছক 

ভনই 

তবনোমূথল্য সথবোৃচ্চ ০৭ তদবস সহকোতর পতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৭ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

ক্রম ভসবোর নোম ভসবোপ্রদোন পদ্ধতত প্রথয়োজনীয় কো্জপত্র 

এবং প্রোতপ্তস্থোন 

ভসবোমূল্য এবং 

পতরথশোধ পদ্ধতত 

ভসবোপ্রদোথনর 

সময়সীমো 

দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ (নোম, পদবব, ভ োন ও ই-

ভমইল 

৫ বন্দথর আমদোতনকৃত 

পথের অবস্থোন 

বন্দথরর ওথয়বসোইথট 

আমদোতনকৃত পথের 

অবস্থোন সম্পথকৃ 

অবতহতকরণ 

ট্রোত ক শোখো প্রথর্োজন্য নয় প্রথয়োজন অনুর্োয়ী ভর্ 

ভকোন সময় 

সহকোতর পতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৭ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ বন্দর মোশুল প্রদোন ও 

গ্রহণ 

বন্দর মোশুল ভসোনোলী 

ব্যোংক তলতমথটে, ভ োমরো 

শোখোয় পতরথশোধ সোথপথক্ষ 

মোলোমোল ছোড়করণ 

ট্রোত ক শোখো বন্দর ট্যোতর  

তসতেউল অনুর্োয়ী 

মোলোমোল খোলোথসর 

পূথব ৃ

সহকোতর পতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৭ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭  পেখোলোস ক) তসএন্ডএ  এথজন্ট 

কর্তকৃ কোস্টমস তরতলজ 

অেোৃর ও অন্যোন্য সংতিি 

কো্জপত্র রোজস্ব দপ্তথর 

দোতখথলর ত তিথত ট্যোতর  

তসতেউল অনুর্োয়ী বন্দর 

মোশুল তনধোৃরণ 

খ) ভশে ইনচোজৃ কর্তকৃ 

শ্রতমক/ইক্যযইপথমন্ট এর 

মোধ্যথম পে খোলোথসর 

ব্যবস্থোকরণ 

ট্রোত ক শোখো বন্দর ট্যোতর  

তসতেউল অনুর্োয়ী 

বন্দর মোশুল 

ভসোনোলী ব্যোংক 

তলতমথটে, ভ োমরো 

শোখোয় জমো প্রদোন 

মোলোমোল খোলোথসর 

পূথব ৃ

সহকোতর পতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৭ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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(২.২) প্রোততষ্ঠোতনক ভসবো: 

ক্রম ভসবোর নোম ভসবোপ্রদোন পদ্ধতত প্রথয়োজনীয় কো্জপত্র 

এবং প্রোতপ্তস্থোন 

ভসবোমূল্য এবং 

পতরথশোধ পদ্ধতত 

ভসবোপ্রদোথনর 

সময়সীমো 

দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ (নোম, পদবব, ভ োন 

ও ই-ভমইল 

১ বোথজট বরোে/তব োজন  চোতহদোর ত তিথত বোথজট 

ব্যবস্থোপনো কতমটির 

অনুথমোদনক্রথম 

ক) খোতওয়োরী প্রোক্কলন 

খ) তহসোব শোখো 

প্রথর্োজয নয় প্রতত অেবৃছথরর 

তেথসম্বর-মোচ ৃ

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ পদসৃতি সংস্থোর কমপৃতরতধর আথলোথক 

বোস্তব প্রথয়োজনীয়তোর ত তিথত 

চোতহদো তনরূপণপূবকৃ ভবোে ৃ এর 

অনুথমোদনক্রথম 

ক) জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলথয়র 

তনধোৃতরত ছথক 

খ) ওথয়বসোইট 

প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবত ন্ন তবষথয় প্রততথবদন 

ভপ্ররণ 

সংতিি তব ো্/শোখো ভেথক 

তথ্য সংগ্রথহর মোধ্যথম 

ক) সংতিি কর্তপৃথক্ষর 

চোতহদো অনুর্োয়ী 

খ) প্রশোসন শোখো 

প্রথর্োজয নয় তনধোৃতরত সময় 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৪ তবত ন্ন তবষথয় অন্যোন্য 

দপ্তর/সংস্থোর মতোমত 

গ্রহণ/প্রদোন 

সংতিি তব ো্/শোখোর মতোমত 

গ্রহথণর মোধ্যথম 

ক) চোতহদো অনুর্োয়ী 

খ) প্রশোসন শোখো 

প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৫ অতেট আপতি তনষ্পতি ব্রেশীট জবোব প্রদোন ও 

তিপক্ষীয় স ো আহবোথনর 

মোধ্যথম 

ক) তনধোৃতরত ছথক 

খ) অতেট শোখো 

প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ পে/কোর্/ৃথসবোর তবল 

পতরথশোধ 

আথবদথনর ভপ্রতক্ষথত 

কর্তপৃথক্ষর অনুথমোদনক্রথম 

ক) কোর্সৃম্পোদথনর প্রতযয়ন, 

তবল  

খ) তহসোব শোখো 

প্রথর্োজয নয় ০৩ কমতৃদবস উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭ দরপত্র/কোর্সৃম্পোদন 

জোমোনত ভ রত প্রদোন 

আথবদথনর ভপ্রতক্ষথত 

কর্তপৃথক্ষর অনুথমোদনক্রথম 

ক) ভময়োদ উিীণ ৃহওয়ো 

সংক্রোন্ত প্রমোণপত্র/শত ৃপূরণ 

সোথপথক্ষ  

খ) তহসোব শোখো 

প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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৮ আয়কর/ যোট সরকোতর 

ভকোষো্োথর জমো প্রদোন 

ভসোনোলী ব্যোংক তলতমথটে, 

সোতক্ষীরো শোখো 

ক) কতনৃ সংক্রোন্ত তথ্যোতদ  

খ) তহসোব শোখো 

প্রথর্োজয নয় কতথৃনর পর অনুর্ধ্ৃ 

০৭ কমতৃদবস 

তহসোবরক্ষণ কমকৃতোৃ 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৬২ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

 

(২.৩) অ যন্তরীণ ভসবো: 

ক্রম ভসবোর নোম ভসবোপ্রদোন পদ্ধতত প্রথয়োজনীয় কো্জপত্র এবং 

প্রোতপ্তস্থোন 

ভসবোমূল্য এবং 

পতরথশোধ পদ্ধতত 

ভসবোপ্রদোথনর 

সময়সীমো 

দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ (নোম, পদবব, ভ োন 

ও ই-ভমইল 

১ ব্যতক্ত্ত প্রথয়োজথন 

দোপ্ততরক র্োনবোহন 

ব্যবহোথরর অনুমতত 

আথবদথনর ভপ্রতক্ষথত 

কর্তপৃথক্ষর অনুথমোদনক্রথম 

ক) তরক্যযইতজশন স্লীপ 

খ) প্রশোসন শোখো 

প্রকৃত ব্যবহোথরর 

ত তিথত ভবতন তবথলর 

সোথে সমন্বথয়র মোধ্যথম 

মোসথশথষ উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ জতম অতধগ্রহণ বন্দথরর প্রথয়োজন অনুর্োয়ী 

কতম অতধগ্রহথণর প্রস্তোব 

বোস্থবথকর প্রধোন দপ্তথর 

স্থোবর সম্পতি অতধগ্রহণ ও 

হুক্যম দখল আইন, ২০১৭ 

অনুর্োয়ী সংতিি কো্জপত্র 

তবতধ ভমোতোথবক 

ভচথকর মোধ্যথম 

তবতধ ভমোতোথবক উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩ ভূতম ব্যবস্থোপনো অতধগ্রহণকৃত কতমর সীমোনো 

তচতিতকরণ, নোমজোরী ও 

সময়মত ভূতম উন্নয়ন কর 

পতরথশোধ এর মোধ্যথম 

ক) জতমর দখলনোমো ও 

ভ্থজটসহ তনধোৃতরত ছথক 

নোমজোরীর আথবদন, ভূতম 

উন্নয়ন কথরর তবল  

খ) প্রশোসন শোখো 

তবতধ ভমোতোথবক 

ভচথকর মোধ্যথম 

প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৪ তবত ন্ন স্থোপনো 

ভমরোমত 

আথবদথনর ভপ্রতক্ষথত 

কর্তপৃথক্ষর অনুথমোদনক্রথম 

প্রথকৌশল শোখো প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৫ অথটোথমশন তসথস্টম আথবদথনর ভপ্রতক্ষথত 

কতপৃথক্ষর অনুথমোদনক্রথম 

ট্রোত ক শোখো প্রথর্োজয নয় বোস্তব প্রথয়োজন 

অনুর্োয়ী 

উপপতরচোলক (ট্রোত ক) 

ভ োন: ০১৩১৮-৩৫১৭৪৬ 

ই-মেইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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৩। আপনোর (থসবো গ্রহীতোর) কোথছ আমোথদর (থসবো প্রদোনকোরীর) প্রতযোশো 

                

ক্রতমক প্রততশ্রুত/কোতিত ভসবোপ্রোতপ্তর লথক্ষয করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ ৃআথবদন জমো প্রদোন 

২ র্েোর্ে প্রতক্রয়োয় প্রথয়োজনীয় ত স পতরথশোধ করো 

৩ প্রথর্োজয ভক্ষথত্র ভমোবোইল ভমথসজ/ই-ভমইথলর তনথদশৃনো অনুসরণ করো 

৪ সোক্ষোথতর জন্য ধোর্ ৃতোতরথখ তনধোৃতরত সমথয়র পূথবইৃ উপতস্থত েোকো 

৫ অনোবেক ভ োন/তদতবর নো করো 

 

 

৪)    ভকোম া নো্তরক তব ো্/বন্দর হথত ভকোম া কোতিত ভসবো ভপথল বো ভসবোপ্রোতপ্তথত অসন্তুি হথল পর্োৃয়ক্রথম তততন ভকোন কমকৃতোৃর তনকট এবং কী োথব ভর্ো্োথর্ো্ করথবন তো      

 অত থর্ো্ প্রততকোর ব্যবস্থোপনো (GRS) এ তনম্নরূপ োথব উথিখ করথত হথব: 

  

ক্রতমক কখন ভর্ো্োথর্ো্ করথবন কোর সথে ভর্ো্থর্ো্ করথবন ভর্ো্োথর্োথ্র ঠিকোনো তনষ্পতির সময়সীমো 

১ দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কমকৃতোৃ সমোধোন তদথত নো পোরথল অত থর্ো্ তনষ্পতি কমকৃতোৃ (অতনক)  াে: জ াব বি এে আবিকুর রহো  

পেবব: পবরচালক (প্রশাস ) 

ম া : +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-মেইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

৩০ কোর্তৃদবস 

২ অত থর্ো্ তনষ্পতি কমকৃতোৃ তনতদিৃ সমথয় সমোধোন 

তদথত ব্যে ৃহথল 

আতপল কমকৃতোৃ  াে: জ াব মোোঃ আলেগীর 

পেবব: মচয়ারম্যা  

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ, ঢাকা 

ম া : ০২-৮১৮৯৩০০ 

ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd  

২০ কোর্তৃদবস 
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