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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

আখাউড়া স্থলবন্দর 

আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ড়য়া। 

www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

(১) ড়িশন ও ড়িশন: 

রুপকল্প (Vision): স্থলপদে স্থলবন্দদরর িাধ্যদি আিোড়ন-রপ্তাড়ন সহজীকরণ। 

 অড়িলক্ষ(Mission): স্থলবন্দদরর অবকাঠাদিা উন্নয়ন, বন্দদরর েক্ষ কাদ্াৃ ব্যবস্থাপনা, সাংরক্ষণ, সুড়বধার িান উন্নয়ন এবাং কার্কৃর সসবা প্রোদনর উদেদে 

অাংশীোড়রত্বমূলক উদযাদ্র সুদর্া্ সৃড়ি। 

2. প্রড়িশ্রুি সসবাসমূহ: 

2.1)  না্ড়রক সসবা: 

ক্রি সসবার নাি সসবাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র এবাং 

প্রাড়প্তস্থান 

সসবামূল্যএবাংপড়রদশাধ

পদ্ধড়ি 

সসবাপ্রোদনরসিয়সীিা োড়য়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ (নাি, পেতব, স ান ও ই-

সিইল) 

১ িথ্য অড়ধকার আইন, 

২০০৯ অনুসাদর 

িথ্যপ্রোন/সরবরাহ 

আদবেন প্রাড়প্তর পর 

প্রাড়েিৃ িথ্য র্োর্ে 

কর্তপৃদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

ক) ড়নধাৃড়রি ছদক আদবেন 

খ) োড়য়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ 

িথ্যপ্রোন সাংড়িি 

ড়বযিান আইন/ড়বড়ধ 

অনুর্ায়ী 

(প্রদর্াজযদক্ষদত্র) 

২০ কার্ড়ৃেবস (অন্য 

সকান ইউড়নট বা 

কর্তপৃদক্ষর সাংড়িিিার 

সক্ষদত্র ৩০কার্ড়ৃেবস) 

সহকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

স ান: ০1৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সিইল:  

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

২ েরপত্র ি ড়সল 

সরবরাহ/ড়বক্রয় 

র্োর্ে আদবেন প্রাড়প্তর 

পর 

ক) প্রড়িষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োড়য়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ 

েরপত্র ড়বজ্ঞড়প্ত অনুর্ায়ী 

ন্ে/সপ-অোৃর িার ি 

০১ ড়েন েরপত্র ড়বজ্ঞড়প্তদি উড়িড়খি কিকৃিাৃ 

3 অড়িদর্া্ গ্রহণ ও 

ড়নষ্পড়ি 

অড়িদর্া্ প্রাড়প্তর পর 

ড়বড়ধদি ড়নধাৃড়রি প্রড়ক্রয়ায় 

সকান ড়নধাৃড়রি ছক সনই ড়বনামূদল্য অড়িদর্া্ প্রড়িকার 

ব্যবস্থা সাংক্রান্ত 

ড়নদেড়ৃশকািদি 

সহকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

স ান: ০1৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সিইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 
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4 জনস্বাে ৃসাংড়িি 

গুরুত্বপূণ ৃিথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকাশ 

ওদয়বসাইদটর িাধ্যদি সকান ড়নধাৃড়রি ছক সনই ড়বনামূদল্য সদবাৃচ্চ ০৭ ড়েবস জনাব সিাোঃ রড় কুল ইসলাি 

কড়িউটার অপাদরটর 

স ান: ০১৯14-216688 

ই-সিইল:  

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

5 বন্দদর আিোড়নকৃি 

পদের অবস্থান 

বন্দদরর ওদয়বসাইদট 

আিোড়নকৃি পদন্যর 

অবস্থান সিদকৃ 

অবড়হিকরণ 

অড় সিবন 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

প্রদর্াজয নয় প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সর্ 

সকান সিয় 

জনাব সিাোঃ রড় কুল ইসলাি 

কড়িউটার অপাদরটর 

স ান: ০১৯14-216688 

ই-সিইল:  

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

6 বন্দর িাশুল প্রোন ও 

গ্রহণ 

বন্দর িাশুল সসানালী 

ব্যাাংক, আখাউড়া শাখায় 

পড়রদশাধ সাদপদক্ষ 

িালািাল ছাড়করণ। 

ট্রাড় ক শাখা 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাড়র  ড়সড়েউল 

অনুর্ায়ী 

িালািাল খালাদসর পূদব ৃ সহকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

স ান: ০1৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সিইল:  

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

7 পেখালাস ক) ড়সএন্ডএ  এদজন্ট 

কর্তকৃ কাস্টিস 

ড়রড়লজঅোৃর ও অন্যান্য 

সাংড়িি কা্জপত্র ট্রাড় ক 

শাখায় োড়খদলর ড়িড়িদি 

ট্যাড়র  ড়সড়েউল অনুর্ায়ী 

বন্দরিাশুল ড়নধাৃরণ 

খ) সশে ইনচাজৃ কর্তকৃ 

শ্রড়িক ইকুযইপদিন্ট এর 

িাধ্যদি পেখালাদসর 

ব্যবস্থাকরণ 

ট্রাড় ক শাখা 

আখাউড়া স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাড়র  ড়সড়েউল 

অনুর্ায়ী বন্দরিাশুল 

সসানালী ব্যাাংক, 

আখাউড়া শাখায় 

জিাপ্রোন। 

িালািাল খালাদসর পূদব ৃ সহকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

স ান: ০1৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সিইল:  

akhauralandport@bsbk.gov.bd 
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(২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা: 

ক্রম সেবার নাম সেবাপ্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবাপ্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার নাম, পদতব, স ান ও ই-

সমইল 

১ বায়জট 

বরাদ্দ/তবভাজন 

চাতিদার তভতিয়ি বায়জট 

ব্যবস্থাপনা কতমটির 

অনুয়মাদনক্রয়ম 

তিোব  াখা প্রয় াজয নয় প্রতি অর্ মবছয়রর 

তিয়েম্বর-মাচ ম 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

২ পদসৃতি েংস্থার কম মপতরতধর আয়লায়ক 

বাস্তব প্রয়য়াজনীয়িার তভতিয়ি 

চাতিদা তনরূপণপূব মক পদসৃতির 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

প্রয় াজয নয় প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবতভন্ন তবষয়য় 

প্রতিয়বদন সপ্ররণ 

েংতিি তবভাগ/ াখা সর্য়ক িথ্য 

েংগ্রয়ির মাধ্যয়ম 

েংতিি কর্তমপয়ের 

চাতিদা অনু ায়ী 

প্রয় াজয নয় তনধ মাতরি েময় 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৪ মিামান্য 

রাষ্ট্রপতির 

ভাষয়ণর জন্য 

িথ্য সপ্ররণ 

 

বাংলায়দ  স্থলবন্দর কর্তমপয়ের 

চাতিদা সমািায়বক িথ্য সপ্ররণ 

েংতিি কর্তমপয়ের 

চাতিদা অনু ায়ী 

প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৫ তবতভন্ন তবষয়য় 

অন্যান্য 

দ ির/েংস্থার 

মিামি 

গ্রিণ/প্রদান 

েংতিি তবভাগ/ াখার মিামি 

গ্রিয়ণর মাধ্যয়ম 

েংতিি কর্তমপয়ের 

চাতিদা অনু ায়ী 

প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৬ অতিট আপতি 

তনষ্পতি 

ব্রি ীট জবাব প্রদান ও তিপেীয় 

েভা আিবায়নর মাধ্যয়ম 

তনধ মাতরি ছয়ক প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৭ মামলা েংক্রান্ত 

তবষয়য় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব 

সপ্ররণ 

আইন উপয়দিার মাধ্যয়ম 

েংতিি মামলার তবষয়য় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রদান 

চাতিদা অনু ায়ী প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 
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৮ পণ্য/কা ম/সেবার 

তবল পতরয় াধ 

আয়বদয়নর সপ্রতেয়ি কর্তমপয়ের 

অনুয়মাদনক্রয়ম 

কা ম েম্পাদয়নর 

প্রিযয়ন, তবল 

প্রয় াজয নয় ০৩ কম মতদবে েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

৯ আয়কর/ভযাট 

েরকাতর 

সকাষাগায়র 

জমাপ্রদান 

সোনালী ব্যাংক তলিঃ 

নাতলিাবাড়ী  াখা 

কিমন েংক্রান্ত িথ্যাতদ প্রয় াজয নয় কিময়নর পর অনূর্ধ্ম 

০৭ কম মতদবে 

জনাব মাতনক চন্দ্র রায় 

তিোবরেক 

মুয় ায় ান: ০১৭২২-৯৩৩৫২৫ 

ইয়মইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

 

(২.৩) অভযন্তরীণ সেবা: 

 

ক্রম সেবার নাম সেবাপ্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবাপ্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার নাম, পদতব, স ান ও 

ই-সমইল 

১ ভূতম ব্যবস্থাপনা অতধগ্রিণকৃি জতমর েীমানা 

তচতিিকরণ, নামজারী ও 

েময়মি ভূতম উন্নয়ন কর 

জতমর দখলনামা ও 

সগয়জটেি তনধ মাতরি 

ছয়ক নামজারীর 

আয়বদন, ভূতম উন্নয়ন 

কয়রর তবল পতরয় াধ 

এর মাধ্যয়ম 

তবতধ সমািায়বক 

সচয়কর মাধ্যয়ম 

প্রয়য়াজন অনু ায়ী েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 

২ তবতভন্ন স্থাপনা 

সমরামি 

আয়বদয়নর সপ্রতেয়ি 

কর্তমপয়ের অনুয়মাদক্রয়ম 

প্রয়কৌ ল  াখা প্রয় াজয নয় বাস্তব প্রয়য়াজন 

অনু ায়ী 

েিকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুয় ায় ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ই-সমইল: 

akhauralandport@bsbk.gov.bd 
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৩) আপনার (সেবাগ্রিীিার) কায়ছ আমায়দর (সেবাপ্রদানকারীর) প্রিযা া 

 

 

ক্রতমক                             প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবাপ্রাতির লয়েয করণীয় 

১ স্বয়ংেম্পূণ ম আয়বদন জমাপ্রদান 

২  র্া র্ প্রতক্রয়ায় প্রয়য়াজনীয় ত ে পতরয় াধ করা 

৩ প্রয় াজয সেয়ত্র সমাবাইল সময়েজ/ই-সমইয়লর তনয়দ ম না অনুেরণ করা 

৪ োোয়ির জন্য ধা ম িাতরয়খ তনধ মাতরি েময়য়র পূয়ব মই উপতস্থি র্াকা 

৫ অনাবশ্যক স ান/িদতবর না করা 

 

 

 

৪) সকায়না নাগতরক বন্দর িয়ি সকায়না কাতিি সেবা না সপয়ল বা সেবাপ্রাতিয়ি অেন্তুি িয়ল প মায়ক্রয়ম তিতন সকান কম মকিমার তনকট এবং কীভায়ব স াগায় াগ করয়বন িা অতভয় াগ 

প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)- সি তনম্নরুপভায়ব উয়েখ করয়ি িয়ব: 

 

ক্রতমক কখন স াগয় াগ করয়বন কার েয়ে স াগায় াগ করয়বন স াগায় ায়গর ঠিকানা তনষ্পতির েময়েীমা 

১ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা েমাধান তদয়ি না পারয়ল অতভয় াগ তনষ্পতি কম মকিমা (অতনক) নাম: জনাব তি এম আতিকুর রিমান 

পদতব: পতরচালক (প্র ােন) 

স ান:+৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ইয়মইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৩০ কা মতদবে 

২ অতভয় াগ তনষ্পতি কম মকিমা তনতদি েময়য় 

েমাধান তদয়ি ব্যর্ ম িয়ল 

আতপলকম মকিমা নাম: জনাব সমািঃ আলমগীর 

পদতব: সচয়ারম্যান 

বাংলায়দ  স্থলবন্দর কর্তমপে, ঢাকা 

স ান: ০২-৮১৮৯৩০০ 

ই-সমইল: 

chairman@bsbk.gov.bd 

২০ কা মতদবে 
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