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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ  

বুড়িমারী স্থলবন্দর 

পাটগ্রাম, লালমড়িরহাট। 

www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রোি প্রড়িশ্রুড়ি (Citizen’s Charter) 

 

১. ভিশন ও ভিশন:  

  রূপকল্প (Vision): স্থলপথে স্থলবন্দথেে িাধ্যথি আিদাভন-েপ্তাভন সহজীকেণ। 

  অভিলক্ষ (Mission): স্থলবন্দথেে অবকাঠাথিা উন্নয়ন, বন্দথেে দক্ষ কাথ্ গা ব্যবস্থাপনা, সংেক্ষণ, সুভবধাে িান উন্নয়ন এবং কার্ গকে সসবা প্রদাথনে উথেথে  

     অংশীদাভেত্বমূলক উথযাথ্ে সুথর্া্ সৃভি।  

 

২. প্রভিশ্রুি সসবাসমূহ: 
 

২.১) িাগড়রক সেবা: 

ক্রম সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং পড়রদশাধ 

পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভব, 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 

সকাসনা ইউড়িট বা 

কর্তপৃদক্ষর 

োংড়িষ্টিার সক্ষদত্র 

৩০ কাযড়ৃেবে) 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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 

সকাসনা ড়িধাৃড়রি ছক 

সিই 

ড়বিামূদল্য অড়িদযাগ প্রড়িকার 

ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

ড়িদেড়ৃশকা মদি 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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, পেভব, স াি 

ও ই-সমইল 

৪ জিস্বাথ ৃ

োংড়িষ্ট 

গুরুত্বপূণ ৃ িথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্র

কাশ 

ড়বড়িন্ন েিার মাধ্যদম সকাসনা ড়িধাৃড়রি ছক 

সিই 

ড়বিামূদল্য সিাটিশ প্রোদির ০৩ 

কমড়ৃেবদের মদধ্য 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৫ বন্দদর 

আমোড়িকৃি 

পদের অবস্থাি 

ই-সপার্ গ ম্যাথনজথিন্ট ভসথেি এে িাধ্যথি 

আমোড়িকৃি পদের অবস্থাি সম্পথকগ 

অবভহিকেণ 

ট্রাভিক শাখা প্রদযাজয িয় প্রদয়াজি অনুযায়ী সয 

সকাদিা েময় 

জনাব সিাহাম্মদ ভিনহাজ উভেন 

ওয়যােহাউজ সুপাভেনথর্নথেন্ট 

সিান: ০১৯১১-৪৩৪১৭২ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৬ বন্দর মাশুল 

প্রোি ও গ্রহণ 

বন্দর মাশুল জিিা ব্যাাংক, বুড়িমারী বাজার 

শাখায় পড়রদশাধ োদপদক্ষ মালামাল ছািকরণ  

এদেেদমন্ট/ড়বল শাখা বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

জিাব সমাোঃ আড়মনুল হক 

ট্রাড় ক পড়রেশকৃ 

স াি: ০১৭০৪-৭৪৫৪৭৭ 

ই-সিইল: 

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/ড়বলশা

খা 

খ) ট্রাড় ক অপাদরশি 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী বন্দে িাশূল 

জিিা ব্যাাংক, বুড়িমারী 

বাজার শাখায় জমা 

প্রোি 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

১। জিাব সমাোঃ সালাহ উভেন  

ট্রাড় ক পড়রেশকৃ 

স াি: ০১৮১৬-৪৯৭২৭২ 

২। োংড়িষ্ট সশে/ইয়াে ৃইনচাজৃ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৮ যাত্রীদেবাকদক্ষ 

যাত্রীদের সুড়বধা 

বাংলাথদশ, িােি, সনপাল, ভূর্ান এ 

্িনা্িনকােী পাসথপার্ গধােী র্াত্রীথদে ভবশ্রাি 

গ্রহণ, অবস্থান, ওয়াশরুি, ভবথনাদনমূলক 

আথলাকভচত্র প্রদশ গথনে ব্যবস্থাসহ ওয়ানেপ 

সাভি গথসে ন্যায় একই িবথন কােিস, 

ইভিথগ্রশন এে র্াবিীয় কার্ গক্রি সম্পাদথনে 

ব্যবস্থা েথয়থে।  

বুড়িমারী স্থলবন্দর, 

প্রশােড়িক িবি (িীচ 

িলা) এর যাত্রীদেবা 

কদক্ষ পােদপাটধারী 

যাত্রীদের রড়শে প্রোি 

বন্দর ট্যাড়র  ড়েড়েউল 

অনুযায়ী বাংলাথদশ 

স্থলবন্দে কর্তগপক্ষ কর্তগক 

সেবোহকৃি েভসথদে 

িাধ্যথি 

ইড়মদগ্রশি কর্তকৃ 

গমিাগমদির 

ড়িধাৃড়রি েময় 

অনুযায়ী 

জিাব হারুি অর রড়শে 

ওয়যারহাউজ সুপাড়রিদটিদেন্ট 

স াি: ০১৭১২-৫৭৭৭৫৩ 

ই-সিইল: 

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, পেভব, স াি 

ও ই-সমইল 

১ বাদজট বরাদ্দ/ড়বিাজি  চাড়হোর ড়িড়িদি বাদজট 

ব্যবস্থাপিা কড়মটির 

অনুদমােিক্রদম 

ক) খািওয়ারী প্রাক্কলি 

খ) ড়হোব শাখা 

প্রদযাজয িয় প্রড়ি অথবৃছদরর 

ড়েদেম্বর-মাচ ৃ

জিাব আেিাি খাড়লে বসুিীয়া 

ড়হোবরক্ষক 

স াি: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

২ পেসৃড়ষ্ট োংস্থার কমপৃড়রড়ধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজিীয়িার ড়িড়িদি 

চাড়হো ড়িরূপণপূবকৃ পে সৃড়ষ্টর 

প্রস্তাব সপ্রেণ 

প্রথর্াজয নয় প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৪ মহামান্য রাষ্ট্রপড়ির 

িাষদণর জন্য িথ্য সপ্ররণ 

বাংলাথদশ স্থলবন্দে 

কর্তগপথক্ষে চাভহদা সিািাথবক 

িথ্য সপ্রেণ 

ক) চাড়হো অনুযায়ী 

খ) প্রশােি শাখা 

প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd  

 

 

 

৭ মামলা োংক্রান্ত ড়বষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব সপ্ররণ 

আইি উপদেষ্টাে মাধ্যদম 

োংড়িষ্ট মামলার ড়বষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোি 

ক) চাড়হো অনুযায়ী 

খ) প্রশােি শাখা 

প্রদযাজয িয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

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, পেভব, স াি 

ও ই-সমইল 

৮ পে/কায/ৃদেবার ড়বল 

পড়রদশাধ 

আথবদথনে সপ্রভক্ষথি 

কর্তগপথক্ষে অনুথিাদনক্রথি 

ক) কার্ গসম্পাদথনে প্রিযয়ন, 

ভবল 

খ) ভহসাব শাখা 

প্রথর্াজয নয় ০৩ কি গভদবস েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৯ েরপত্র/কাযেৃম্পােি 

জামািি স রি প্রোি 

আথবদথনে সপ্রভক্ষথি 

কর্তগপথক্ষে অনুথিাদনক্রথি 

ক) সিয়াদ উত্তীণ গ হওয়া 

সংক্রান্ত প্রিাণপত্র/শ গিগ পূেণ 

সাথপথক্ষ  

খ) ভহসাব শাখা 

প্রথর্াজয নয় বাস্তব প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

১০ আয়কর/িযাট েরকাড়র 

সকাষাগাদর জমা প্রোি 

জনিা ব্যাংক ভলভিথর্ে, 

বুভিিােী শাখাে কর্তগক 

কর্তগপথক্ষে এসএনভে-১১ হথি 

সসানালী ব্যাংক, পার্গ্রাি 

শাখাে িাধ্যথি 

ক) কিিৃ োংক্রান্ত িথ্যাড়ে  

খ) ড়হোব শাখা 

প্রথর্াজয নয় কিদৃির পর অনুর্ধ্ৃ 

০৭ কমড়ৃেবে 

জিাব আেিাি খাড়লে বসুিীয়া 

ড়হোবরক্ষক 

স ািোঃ ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 
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(২.৩) অিযন্তরীণ সেবা: 

 

 

ক্রম 

সেবার িাম সেবাপ্রোি পদ্ধড়ি প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাড়িস্থাি 

সেবামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

সেবাপ্রোদির 

েময়েীমা 

োড়য়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ (িাম, পেভব, স াি 

ও ই-সমইল 

১ জড়ম অড়ধগ্রহণ বন্দথেে প্রথয়াজন অনুর্ায়ী জভি 

অভধগ্রহথণে প্রস্তাব বাস্থবথকে 

প্রধান দপ্তথে সপ্রেণ 

স্থাবে সম্পভত্ত অভধগ্রহণ ও হুকুি 

দখল আইন, ২০১৭ অনুর্ায়ী 

সংভিি কা্জপত্র 

ভবভধ সিািাথবক 

সচথকে িাধ্যথি 

ভবভধ সিািাথবক েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

২ ভূড়ম ব্যবস্থাপিা ভূভি উন্নয়ন কে পভেথশাধ এে 

িাধ্যথি 

ক) ভূভি উন্নয়ন কথেে ভবল  

খ) প্রশাসন শাখা 

ভবভধ সিািাথবক 

সচথকে িাধ্যথি 

প্রথয়াজন অনুর্ায়ী জনাব মুহাম্মদ হাসিি উল্লাহ 

কভম্পউর্াে অপাথের্ে 

সিান: ০১৭১৬-৩৩৬৭৪২ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

 

 

 

৩ ভবভিন্ন স্থাপনা 

সিোিি 

আদবেদির সপ্রড়ক্ষদি কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােিক্রদম 

ক) প্রশােি শাখা 

খ) প্রথকৌশল শাখা 

প্রথর্াজয নয় বাস্তব প্রথয়াজন 

অনুর্ায়ী 

েহকাড়র পড়রচালক (ট্রাভিক) 

স াি: ০১৩১৮-৩৫১৭৫১ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 

৪ ই-সপার্ গ 

ম্যাথনজথিন্ট  

ভসথেি 

আদবেদির সপ্রড়ক্ষদি কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােিক্রদম 

প্রশােি শাখা 

 

প্রথর্াজয নয় বাস্তব প্রথয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জনাব সিাোঃ সসভলি সেজা 

অভিস সহকােী কাি কভম্পউর্াে 

অপাথের্ে 

সিানোঃ ০১৭২২-২৬২০৮৬ 

ই-সিইল: 

burimarilandport@bsbk.gov.bd 
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৩) আপনাে (থসবাগ্রহীিাে) কাথে আিাথদে (থসবাপ্রদানকােীে) প্রিযাশা 

 

ক্রভিক প্রভিশ্রুি/কাভিি সসবা প্রাভপ্তে লথক্ষয কেণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ গ আথবদন জিাপ্রদান 

২ র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রথয়াজনীয় ভিস পভেথশাধ কো 

৩ প্রথর্াজয সক্ষথত্র সিাবাইল সিথসজ/ই-সিইথলে ভনথদ গশনা অনুসেণ কো 

৪ সাক্ষাথিে জন্য ধার্ গ িাভেথখ ভনধ গাভেি সিথয়ে পূথব গই উপভস্থি োকা 

৫ অনাবেক সিান/িদভবে না কো 
 

 

 

৪) সকাথনা না্ভেক ভবিা্/বন্দে হথি সকাথনা ভবষথয় কাভিি সসবা না সপথল বা সসবাপ্রাভপ্তথি অসন্তুি হথল পর্ গায়ক্রথি ভিভন সকান কি গকিগাে ভনকর্ এবং কীিাথব সর্া্াথর্া্ 

কেথবন িা অভিথর্া্ প্রভিকাে ব্যবস্থাপনা (GRS)- সি ভনম্নরূপিাথব উথল্লখ কেথি হথব: 

 

ক্রভিক কখন সর্া্াথর্া্ কেথবন কাে সথে সর্া্াথর্া্ কেথবন সর্া্াথর্াথ্ে ঠিকানা ভনষ্পভত্তে সিয়সীিা 

১ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কি গকিগা সিাধান 

ভদথি না পােথল 

অভিথর্া্ ভনষ্পভত্ত কি গকিগা  নাি: জনাব ভে এি আভিকুে েহিান 

পদভব: পভেচালক (প্রশাসন) 

সিান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

৩০ কাযড়ৃেবে 

২ অভিথর্া্ ভনষ্পভত্ত কি গকিগা 

ভনভদি সিথয় সিাধান ভদথি ব্যে গ 

হথল 

আভপল কি গকিগা নাি: জনাব সিাোঃ আলি্ীে 

পদভব: সচয়ােম্যান 

বাংলাথদশ স্থলবন্দে কর্তগপক্ষ, ঢাকা 

সিান: ০২-৮১৮৯৩০০ 

ই-সিইল: chairman@bsbk.gov.bd  

২০ কাযড়ৃেবে 
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