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   সিবাপ্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s 

Charter) 

 

১.বিশন ও বমশন: 

 রুপকল্প (Vision ): স্থলপদে স্থলবন্দদরর মাধ্যম আমোবন-রপ্তাবন িহজীকরণ। 

 

 অবিলক্ষ (Mision):স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, বন্দদরর েক্ষ কাদ্াৃ ব্যবস্থাপনা, িাংরক্ষণ, সুববধার মানউন্নয়ন এবাং কার্কৃর সিবাপ্রোদনর উদেদে  

    অাংশীোবরত্বমূলক উদযাদ্র সুদর্া্ সৃবি। 

 

২. প্রবতশ্রুত সিবা: 

 

(২.১) না্বরক সিবা: 

ক্রম সিবার নাম সিবাপ্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র 

এবাং প্রাবপ্তস্থান 

সিবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সিবাপ্রোদনর 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর নাম, পেবব, স ান 

ও ই-সমইল 

১ তথ্য অবধকার 

আইন, ২০০৯ 

অনুিাদর 

তথ্যপ্রোন/িরবরাহ 

আদবেন প্রাবপ্তর পর প্রাবেতৃ 

তথ্য র্োর্ে কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

ক) বনধাৃবরত ছদক 

আদবেন 

খ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকৃতাৃ 

তথ্যপ্রোন িাংবিি 

ববযমান আইন/বববধ 

অনুর্ায়ী (প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র) 

২০ কার্বৃেবি 

(অন্য সকান ইউবনট 

বা কর্তপৃদক্ষর 

িাংবিিতার সক্ষদত্র 

৩০ কার্বৃেবি) 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

২ েরপত্র ত বিল 

িরবরাহ/ববক্রয় 

র্োর্ে আদবেন প্রাবপ্তর পর ক) প্রবতষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

েরপত্র ববজ্ঞবপ্ত 

অনুর্ায়ী ন্ে/সপ-

অোৃর মার ত 

০১বেন েরপত্র ববজ্ঞবপ্তদত উবিবখত কমকৃতাৃ 

 



কমকৃতাৃ 

৩ অবিদর্া্ গ্রহণ ও 

বনস্পবি 

অবিদর্া্ প্রাবপ্তর পর বববধদত 

বনধাৃবরত প্রবক্রয়ায় 

সকান বনধাৃবরত ছক 

সনই 

ববনামূদল্য অবিদর্া্ প্রবতকার 

ব্যবস্থা িাংক্রান্ত 

বনদেবৃশকামদত 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৪ জনস্বাে ৃ িাংবিি 

গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকাশ 

ওদয়বিাইদটর মাধ্যদম সকান বনধাৃবরত ছক 

সনই 

ববনামূদল্য িদবার্চ্ ৃ০৭ বেবি িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৫ বন্দরমাশুল প্রোন ও 

গ্রহণ 

বন্দরমাশুল সিানালী ব্যাাংক 

বলিঃ, নাবলতাবাড়ী শাখায় 

পবরদশাধিাদপদক্ষ মালামাল 

ছাড়করণ 

ট্রাব ক শাখা বন্দর ট্যাবর  বিবেউল 

অনুর্ায়ী 

মালামাল খালাদির 

পূদব ৃ

জনাব সমািঃ িাইফুর রহমান ভ ূঁইয়া 

ট্রাব ক পবরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭৩২-০৫২৮০০ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৬ পণ্যখালাি ক) িাংবিি িকল কা্জপত্র 

োবখদলর বিবিদত ট্যাবর  

বিবেউল অনুর্ায়ী বন্দরমাশুল 

বনধাৃরণ। 

ট্রাব ক শাখা বন্দর ট্যাবর  বিবেউল 

অনুর্ায়ী বন্দরমাশুল 

সিানালী ব্যাাংক বলিঃ, 

নাবলতাবাড়ী শাখায় 

জমাপ্রোন 

মালামাল খালাদির 

পূদব ৃ

জনাব সমািঃ িাইফুর রহমান ভ ূঁইয়া 

ট্রাব ক পবরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭৩২-০৫২৮০০ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

 

 

(২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সিবা: 

ক্রম সিবার নাম সিবাপ্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র 

এবাং প্রাবপ্তস্থান 

সিবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সিবাপ্রোদনর 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর নাম, পেবব, স ান 

ও ই-সমইল 

১ বাদজট 

বরাে/ববিাজন 

চাবহোর বিবিদত বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কবমটির 

অনুদমােনক্রদম 

বহিাব শাখা প্রদর্াজয নয় প্রবত 

অেবৃছদরর 

বেদিম্বর-মাচ ৃ

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

২ পেসৃবি িাংস্থার কমপৃবরবধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়তার বিবিদত 

চাবহো বনরূপণপূবকৃ পেসৃবির 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 



প্রস্তাব সপ্ররণ tamabillandport@gmail.com 

৩ বববিন্ন ববষদয় 

প্রবতদবেন সপ্ররণ 

িাংবিি ববিা্/শাখা সেদক তথ্য 

িাংগ্রদহর মাধ্যদম 

িাংবিি কর্তপৃদক্ষর 

চাবহো অনুর্ায়ী 

প্রদর্াজয নয় বনধাৃবরত িময় 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৪ মহামান্য 

রাষ্ট্রপবতর 

িাষদণর জন্য 

তথ্য সপ্ররণ 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর 

চাবহো সমাতাদবক তথ্য সপ্ররণ 

িাংবিি কর্তপৃদক্ষর 

চাবহো অনুর্ায়ী 

প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৫ বববিন্ন ববষদয় 

অন্যান্য 

ে তর/িাংস্থার 

মতামত 

গ্রহণ/প্রোন 

িাংবিি ববিা্/শাখার মতামত 

গ্রহদণর মাধ্যদম 

িাংবিি কর্তপৃদক্ষর 

চাবহো অনুর্ায়ী 

প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৬ অবেট আপবি 

বনষ্পবি 

ব্রেশীট জবাব প্রোন ও বিপক্ষীয় 

িিা আহবাদনর মাধ্যদম 

বনধাৃবরত ছদক প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৭ মামলা িাংক্রান্ত 

ববষদয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব 

সপ্ররণ 

আইন উপদেিার মাধ্যদম 

িাংবিি মামলার ববষদয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন 

চাবহো অনুর্ায়ী প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৮ পণ্য/কার্/ৃসিবার 

ববল পবরদশাধ 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

কার্ ৃিম্পােদনর 

প্রতযয়ন, ববল 

প্রদর্াজয নয় ০৩ কমবৃেবি িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

৯ আয়কর/িযাট 

িরকাবর 

সকাষা্াদর 

জমাপ্রোন 

সিানালী ব্যাাংক বলিঃ 

নাবলতাবাড়ী শাখা 

কতনৃ িাংক্রান্ত তথ্যাবে প্রদর্াজয নয় কতদৃনর পর 

অনূর্ধ্ৃ ০৭ 

কমবৃেবি 

জনাব সমাহাম্মে হাবন  

বহিাবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৬১৯-২৫৩৪৮১ 

ইদমইল: 



tamabillandport@gmail.com 

 

(২.৩) অিযন্তরীণ সিবা: 

 

ক্রম সিবার নাম সিবাপ্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র 

এবাং প্রাবপ্তস্থান 

সিবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সিবাপ্রোদনর 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর নাম, পেবব, স ান 

ও ই-সমইল 

১ ভবম ব্যবস্থাপনা অবধগ্রহণকৃত জবমর িীমানা 

বচবিতকরণ, নামজারী ও 

িময়মত ভবম উন্নয়ন কর 

জবমর েখলনামা ও 

স্দজটিহ বনধাৃবরত 

ছদক নামজারীর 

আদবেন, ভবম উন্নয়ন 

কদরর ববল পবরদশাধ 

এর মাধ্যদম 

বববধ সমাতাদবক 

সচদকর মাধ্যদম 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

২ বববিন্ন স্থাপনা 

সমরামত 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােক্রদম 

প্রদকৌশল শাখা প্রদর্াজয নয় বাস্তব 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

িহকাবর পবরচালক (ট্রাব ক) 

মুদঠাদ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৫৪ 

ই-সমইল: 

tamabillandport@gmail.com 

 

 

 

 

৩) আপনার (সিবাগ্রহীতার) কাদছ আমাদের (সিবাপ্রোনকারীর) প্রতযাশা 

 

 

ক্রবমক                                প্রবতশ্রুত/কাবিত সিবাপ্রাবপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংিম্পূণ ৃআদবেন জমাপ্রোন 

২ র্োর্ে প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ব ি পবরদশাধ করা 

৩ প্রদর্াজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদিজ/ই-সমইদলর বনদেশৃনা অনুিরণ করা 

৪ িাক্ষাদতর জন্য ধার্ ৃতাবরদখ বনধাৃবরত িমদয়র পূদবইৃ উপবস্থত োকা 

৫ অনাবেক স ান/তেববর না করা 

 



 

 

৪) সকাদনা না্বরক বন্দর হদত সকাদনা কাবিত সিবা না সপদল বা সিবাপ্রাবপ্তদত অিন্তুি হদল পর্াৃয়ক্রদম বতবন সকান কমকৃতাৃর বনকট এবাং কীিাদব সর্া্াদর্া্ করদবন 

তা অবিদর্া্ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)- সত বনম্নরুপিাদব উদিখ করদত হদব: 

 

ক্রবমক কখন সর্া্দর্া্ করদবন কার িদে সর্া্াদর্া্ করদবন সর্া্াদর্াদ্র ঠিকানা বনষ্পবির িময়িীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ িমাধান বেদত না পারদল অবিদর্া্ বনষ্পবি কমকৃতাৃ (অবনক) নাম: জনাব বে এম আবতকুর রহমান 

পেবব: পবরচালক (প্রশািন) 

স ান:+৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ইদমইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৩০ কার্বৃেবি 

২ অবিদর্া্ বনষ্পবি কমকৃতাৃ বনবেি িমদয় 

িমাধান বেদত ব্যে ৃহদল 

আবপল কমকৃতাৃ নাম: জনাব সমািঃ আলম্ীর 

পেবব: সচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ, ঢাকা 

স ান: ০২-৮১৮৯৩০০ 

ই-সমইল: 

chairman@bsbk.gov.bd 

২০ কার্বৃেবি 
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