বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃ ক্ষ
টিসিসব ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
www.bsbk.gov.bd

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)
১. সভশন ও সিশন
রূপকল্প (Vision): স্থলপদে স্থলবন্দদরর িাধ্যদি আিোসন-রপ্তাসন িহজীকরণ।
অতিলক্ষ (Mission): স্থলবন্দরেে অবকাঠাদিা উন্নয়ন, বন্দদরর েক্ষ কাদ্াৃ ব্যবস্থাপনা, িাংরক্ষণ, সুসবধার িাদনান্নয়ন এবাং কার্ ৃকর সিবা প্রোদনর উদেদে অাংশীোসরত্বমূলক উদযাদ্র
সুদর্া্ সৃসি।

২. প্রসতশ্রুত সিবািমূহ
২.১) না্সরক সিবা
ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)
২০ কার্ ৃসেবি
(অন্য সকাদনা
ইউসনট বা
কর্তপৃ দক্ষর
িাংসিিতার
সক্ষদত্র ৩০
কার্ ৃসেবি)

(৭)
নাি: জনাব সিাোঃ কসবর খাঁন
পেসব: একান্ত িসিব
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৫
ই-সিইল:

০১ কার্ ৃসেবি

েরপত্র সবজ্ঞসপ্তদত উসিসখত কিৃকতৃা

১

তথ্য অসধকার
আইন, ২০০৯
অনুিাদর তথ্য
প্রোন/িরবরাহ

আদবেন প্রাসপ্তর পর প্রাসে ৃত
তথ্য র্োর্ে কর্তপৃ দক্ষর
অনুদিােনক্রদি

(ক) সনধ ৃাসরত ছদক আদবেন
(খ) োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
প্রাসপ্তস্থান: িাংসিি
সবভা্/শাখা/িাংসিি বন্দর
সলঙ্ক:
http://www.infocom.gov.bd/

২

েরপত্র ত সিল
িরবরাহ/সবক্রয়

র্োর্ে আদবেন প্রাসপ্তর পর

তথ্য প্রোন িাংসিি সবযিান
আইন/সবসধ অনুর্ায়ী (প্রদর্াজয
সক্ষদত্র)
সলঙ্ক:
http://www.infocom.gov.bd/

(ক) প্রসতষ্ঠাদনর প্যাদে আদবেন
েরপত্র সবজ্ঞসপ্ত অনুর্ায়ী
(খ) োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
ন্ে/দপ-অে ৃার িার ত
প্রাসপ্তস্থান: িাংসিি সবভা্/শাখা

pstochairman@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

সনদয়া্ সবজ্ঞসপ্তর সবপরীদত
আদবেন প্রাসপ্তর পর সনধ ৃাসরত
প্রসক্রয়ায় সর্াগ্যতা র্ািাইদয়র
িাধ্যদি

(ক) জনপ্রশািন িন্ত্রণালয়
কর্তক
ৃ সনধ ৃাসরত ছদক আদবেন
(খ) অনলাইদন
োউনদলােদর্াগ্য

৩

৪

শূন্যপদে জনবল
সনদয়া্

অসভদর্া্ গ্রহণ ও
সনষ্পসি

অসভদর্া্ প্রাসপ্তর পর সবসধদত সকান সনধ ৃাসরত ছক সনই
সনধ ৃাসরত প্রসক্রয়ায়

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)
প্রশািসনক
িন্ত্রণালয় হদত
সনদয়া্ সবজ্ঞসপ্ত অনুর্ায়ী ব্যাাংক
ছাড়পত্র
ড্রাফ্ট/দপ-অে ৃাদরর িাধ্যদি
প্রোদনর
তাসরখ হদত
অনূর্ধ্ৃ ০১ বছর

সবনামূদল্য

িদব ৃাচ্চ ৩০
কিৃসেবি

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল:
directoradmin@bsbk.gov.bd

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল:
directoradmin@bsbk.gov.bd

৫

জনস্বাে ৃ িাংসিি
গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য
ওদয়বিাইদটর িাধ্যদি
অবমুক্তকরণ/প্রকাশ

সকান সনধ ৃাসরত ছক সনই

সবনামূদল্য

িদব ৃাচ্চ ০৭
কিৃসেবি

নাি: জনাব সিাোঃ কসবর খাঁন
পেসব: একান্ত িসিব
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৫
ই-সিইল:
pstochairman@bsbk.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সিবা
ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত

সিবা প্রোদনর
িিয়িীিা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

প্রদর্াজয নয়

প্রসত অে ৃবছদরর
সেদিম্বর-িাি ৃ

১

বাদজট বরাে/সবভাজন

িাসহোর সভসিদত বাদজট
ব্যবস্থাপনা কসিটির
অনুদিােনক্রদি

(ক) খাতওয়ারী প্রাক্কলন
প্রাসপ্তস্থান: সহিাব শাখা

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (সহিাব), অোঃোোঃ
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১
ইদিইল:
directoraccounts@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

অনুদিাসেত প্রকল্প প্রস্তাদবর
সভসিদত ৪ সকসস্তদত
প্রশািসনক/অে ৃ িন্ত্রণালদয়র
অনুদিােনক্রদি ছাড় করা হয়।

(ক) এসেসপভুসক্তর িপদক্ষ
প্রিাণ
প্রাসপ্তস্থান: সহিাব
শাখা/প্রদকৌশল শাখা

২

অে ৃছাড়

সেসপসপ প্রণয়নপূব ৃক সবাে ৃ এর
অনুদিােনক্রদি
৩

৪

৫

৬

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন

পেসৃসি

শূন্যপদে জনবল সনদয়াদ্র
ছাড়পত্র গ্রহণ

সবসভন্ন সবষদয় প্রসতদবেন
সপ্ররণ

(ক) পসরকল্পনা কসিশদনর
সনধ ৃাসরত ছদক
প্রাসপ্তস্থান: প্রদকৌশল শাখা

িাংস্থার কিৃপসরসধর আদলাদক
বাস্তব প্রদয়াজনীয়তার সভসিদত
িাসহো সনরূপণপূব ৃক সবাে ৃ এর
অনুদিােনক্রদি

(ক) জনপ্রশািন
িন্ত্রণালদয়র সনধ ৃাসরত
ছদক
প্রাসপ্তস্থান: ওদয়বিাইট

র্োর্ে কর্তপৃ দক্ষর
অনুদিােনক্রদি

(ক) পে সৃসির সজও
(ক২) পেসৃসি
িাংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ
িাংক্রান্ত আদেশ
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

িাংসিি সবভা্/শাখা সেদক
তথ্য িাংগ্রদহর িাধ্যদি

(ক) িাংসিি কর্তপৃ দক্ষর
িাসহো অনুর্ায়ী
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)
প্রদর্াজয নয়

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
অে ৃবছদরর
পেসব: পসরিালক (সহিাব), অোঃোোঃ
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১
িাংসিি
ত্রত্রিাসিকসভসিদত ইদিইল:
directoraccounts@bsbk.gov.bd

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

অনূর্ধ্ৃ ০৬ (ছয়)
িাি

বাস্তব প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী

নাি: জনাব সিাোঃ হািান আলী
পেসব: তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩
ইদিইল: se-engg@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল:
directoradmin@bsbk.gov.bd

প্রদর্াজয নয়

বাস্তব প্রদয়াজন
অনুিাদর

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল:
directoradmin@bsbk.gov.bd

প্রদর্াজয নয়

সনধ ৃাসরত িিয়
অনুর্ায়ী

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল:
directoradmin@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)

৭

জাতীয় িাংিদে উত্থাসপত
প্রদরর জবাব সপ্ররণ

িাংসিি সবভা্/শাখা সেদক
তথ্য িাংগ্রদহর িাধ্যদি

(ক) িাসহো অনুর্ায়ী
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

প্রদর্াজয নয়

সনধ ৃাসরত িিয়
অনুর্ায়ী

৮

িহািান্য রাষ্ট্রপসতর
ভাষদণর জন্য তথ্য সপ্ররণ

িাংসিি সবভা্/শাখা সেদক
তথ্য িাংগ্রদহর িাধ্যদি

(ক) িাসহো অনুর্ায়ী
প্রাসপ্তস্থান: িাংসিি
সবভা্/শাখা

প্রদর্াজয নয়

সনধ ৃাসরত িিয়
অনুর্ায়ী

৯

সবসভন্ন সবষদয় অন্যান্য
ে তর/িাংস্থার িতািত
গ্রহণ/প্রোন

িাংসিি সবভা্/শাখার িতািত (ক) িাসহো অনুর্ায়ী
গ্রহদণর িাধ্যদি
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

১০

অসেট আপসি সনষ্পসি

ব্রেশীট জবাব প্রোন ও সিপক্ষীয় িভা আহবাদনর
িাধ্যদি

১১

িািলা িাংক্রান্ত সবষদয়
তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব সপ্ররণ

১২

পণ্য/কার্ ৃ/সেবাে তবল
পতের াধ

প্রদর্াজয নয়

বাস্তব প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী

(ক) সনধ ৃাসরত ছদক
প্রাসপ্তস্থান: অসেট শাখা

প্রদর্াজয নয়

বাস্তব প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী

আইন উপদেিার িাধ্যদি
িাংসিি িািলার সবষদয়
তথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন

(ক) িাসহো অনুর্ায়ী
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

প্রদর্াজয নয়

বাস্তব প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী

আদবেদনর সপ্রসক্ষদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

(ক) কার্ য েম্পাদরনে
প্রিযয়ন, তবল
প্রাসপ্তস্থান: তিোব াখা

প্রদর্াজয নয়

০৩ কিৃসেবি

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সিাোঃ সরজাউল কসরি
পেসব: উপপসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৮
ইদিইল: ddadmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব প্ররদাষ কাতি দাে
পেসব: পসরিালক (অসেট)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪০
ইদিইল: directoraudit@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সিাোঃ িদরায়ার সহাদিন
পেসব: আইন উপদেিা
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৬০
ইদিইল: lawadvisor@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (সহিাব), অোঃোোঃ
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১
ইদিইল:
directoraccounts@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

১৩

১৪

১৫

েরপত্র/কার্ ৃ িম্পােন
জািানত স রত প্রোন

আদবেদনর সপ্রসক্ষদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)
(ক) সিয়াে উিীণ ৃ হওয়া
িাংক্রান্ত প্রিাণপত্র/শতৃ
পূরণিাদপদক্ষ
প্রাসপ্তস্থান: সহিাব শাখা

আয়কর/ভযাট/লভযাাংশ
িরকাসর সকাষা্াদর জিা
প্রোন

বাাংলাদেশ ব্যাাংদক িালাদনর
িাধ্যদি

(ক) কতৃন িাংক্রান্ত
তথ্যাসে
প্রাসপ্তস্থান: সহিাব শাখা

পািদপাদট ৃর NOC প্রোন

আদবেন প্রাসপ্তর পর র্োর্ে
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােন
গ্রহণপূব ৃক িরকাসর আদেশ
জাসর করা হয়

১. সনধ ৃাসরত রদি
র্োর্েভাদব পূরণকৃত
আদবেন
২. সনদয়া্কারী
কর্তপৃ দক্ষর সুপাসরশ

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)

প্রদর্াজয নয়

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)
বাস্তব প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (সহিাব), অোঃোোঃ
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১
ইদিইল:
directoraccounts@bsbk.gov.bd

সবনামূদল্য

সবনামূদল্য

কতৃদনর পর
অনুর্ধ্ৃ ০৭
কিৃসেবি

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (সহিাব), অোঃোোঃ
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১
ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd

১৫ কিৃসেবি

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)

২.৩) অভযন্তরীণ সিবা
ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত

সিবা প্রোদনর
িিয়িীিা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

১

২

জ্বালানী িরবরাহ

সেশনারী িরবরাহ

তাসলকাভুক্ত প্রসতষ্ঠাদনর
িাধ্যদি

ক) সক্রসেট সিপ
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

িাসহোর সভসিদত

ক) িাসহোপত্র
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

প্রকৃত ব্যবহাদরর
সভসিদত
সিদকর িাধ্যদি
চুসক্ত অনুর্ায়ী
সিদকর িাধ্যদি

০১ কার্ ৃসেবি

০১ কার্ ৃসেবি

(৭)
নাি: জনাব সিাহাম্মে িসশউর রহিান
পেসব: িহকাসর পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬
ইদিইল: adadmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব আবদুল ওয়াদুে সিল্কী
পেসব: প্রশািসনক কিৃকতৃা
স ান: +৮৮-০১৭১৬৯৪৮৯৭৯
ইদিইল: awmilky@yahoo.com

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

িাসহোর সভসিদত

ক) িাসহো পত্র
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

অস ি ইকুযইপদিন্ট
িরবরাহ

িাসহোর সভসিদত

ক) িাসহো পত্র
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

৫

োপ্তসরক িাজ-সপাশাক
িরবরাহ

প্রাসধকারপ্রাপ্ত কিৃিাসরদের
আদবেদনর সভসিদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

ক) িাসহো পত্র
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

৬

সিরািত ও িাংরক্ষণ
কার্ ৃক্রি

িাসহোর সভসিদত

ক) িাসহো পত্র
প্রাসপ্তস্থান: প্রদকৌশল শাখা

৩

আিবাবপত্র িরবরাহ

৪

৭

ব্যসক্ত্ত প্রদয়াজদন
োপ্তসরক র্ানবাহন
ব্যবহাদরর অনুিসত

আদবেদনর সপ্রসক্ষদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

ক) সরকুইসজশন িীপ
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)
চুসক্ত অনুর্ায়ী
সিদকর িাধ্যদি

চুসক্ত অনুর্ায়ী
সিদকর িাধ্যদি
িাংসিি সক্ষদত্র
প্রদর্াজয পসরপত্র
অনুর্ায়ী
চুসক্ত অনুর্ায়ী
সিদকর িাধ্যদি
প্রকৃত ব্যবহাদরর
সভসিদত
সবতন-সবদলর
িাদে িিন্বদয়র
িাধ্যদি

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী

নাি: জনাব সিাহাম্মে জিীি উসেন
পেসব: এদেট অস িার
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৭৭
ইদিইল: estateofficer@bsbk.gov.bd

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী

নাি: জনাব সিাহাম্মে জিীি উসেন
পেসব: এদেট অস িার
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৭৭
ইদিইল: estateofficer@bsbk.gov.bd

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী

নাি: জনাব আবু িাদলহ
পেসব: শ্রিকল্যাণ কিৃকতৃা
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩
ইদিইল: lwo@bsbk.gov.bd

িদব ৃাচ্চ ০৭
কার্ ৃসেবি

িািদশদষ

নাি: জনাব সিাোঃ হািান আলী
পেসব: তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩
ইদিইল: se-engg@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সিাহাম্মে িসশউর রহিান
পেসব: িহকাসর পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬
ইদিইল: adadmin@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)
ক) আদবেন পত্র, প্রাপ্য ছুটির
সহিাব
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

অসজৃত ছুটি িঞ্জুসর

আদবেদনর সভসিদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

বসহোঃবাাংলাদেশ ছুটি িঞ্জুসর

আদবেদনর সভসিদত
কর্তপৃ ক্ষ/িন্ত্রণালদয়র
অনুদিােনক্রদি

ক) আদবেন পত্র, সনধ ৃাসরত
ছদক িাংসিি তথ্যাসে, প্রাপ্য
ছুটির সহিাব
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

১০

অন্যান্য সবদশষ ছুটি িঞ্জুসর

আদবেদনর সভসিদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

ক) আদবেন পত্র, প্রাপ্য
ছুটির সহিাব
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

১১

কিৃকতৃা/কিৃিাসর
বেসল/পোয়ন

৮

৯

১২

১৩

কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

প্রদর্াজয নয়

সবভা্ীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

অসভদর্াদ্র সভসিদত
কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি

ক) অসভদর্া্নািা,
অসভদর্া্ সববরণী
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

বই, িাংবােপত্র, িািসয়কী
ইতযাসে িরবরাহ এবাং
িাংসিি সরসজোদর
িাংরক্ষণ

কর্তপৃ দক্ষর
অনুদিােনিাদপদক্ষ প্রাসধকার
অনুিাদর বই, িাংবােপত্র,
িািসয়কী ইতযাসে িরবরাহ
এবাং িাংসিি সরসজোদর
িাংরক্ষণ

১. প্রাপ্ত িাসহোপত্র
২. সবদলর কসপ
(ব্যবহারকারী কিৃকতৃা
কর্তক
ৃ স্বাক্ষসরত)

সিবামূল্য এবাং
পসরদশাধ পদ্ধসত
(৫)

সিবাপ্রোদনর
িিয়িীিা
(৬)

সবনামূদল্য

িদব ৃাচ্চ ০৭
কার্ ৃসেবি

সবনামূদল্য

িদব ৃাচ্চ ০৭
কার্ ৃসেবি

সবনামূদল্য

িদব ৃাচ্চ ০৭
কার্ ৃসেবি

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

সবনামূদল্য

কর্তপৃ দক্ষর সিদ্ধান্ত
অনুর্ায়ী
িাংসিি
প্রসবধানিালা
অনুিাদর

০৭ কিৃসেবি

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৭)
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
নাি: জনাব আবু িাদলহ
পেসব: শ্রিকল্যাণ কিৃকতৃা
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩
ইদিইল: lwo@bsbk.gov.bd

ক্রসিক

সিবার নাি

সিবাপ্রোন পদ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

১৪

১৫

১৬

প্রদয়াজনীয় কা্জপত্র
এবাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

কিৃকতৃা/কিৃিাসরদের
প্রসশক্ষণ

কর্তপৃ দক্ষর অনুদিােনক্রদি
িদনানয়ন প্রোদনর িাধ্যদি

ক) প্রসশক্ষদণর অ ার
সলটার
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

কিৃকতৃা/কিৃিাসরদের
পদোন্নসত

পদোন্নসত িাংক্রান্ত বাছাই
কসিটির সুপাসরশ সবাে ৃ এর
অনুদিােনক্রদি আদেশ
জারীর িাধ্যদি

ক) এসিআর, িাকুসরর
বৃিান্ত, সজযষ্ঠতার তাসলকা
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

ভূসি ব্যবস্থাপনা

অসধগ্রহণকৃত জসির িীিানা
সিসিতকরণ, নািজারী ও
িিয়িত ভূসি উন্নয়ন কর
পসরদশাধ এর িাধ্যদি

ক) জসির েখলনািা ও
স্দজটিহ সনধাসরত ছদক
নািজাসরর আদবেন, ভূসি
উন্নয়ন কদরর সবল
প্রাসপ্তস্থান: প্রশািন শাখা

সিবামূল্য এবাং
সিবাপ্রোদনর
োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা
পসরদশাধ পদ্ধসত
িিয়িীিা
(নাি, পেসব, স ান ও ই-সিইল)
(৫)
(৬)
(৭)
িাংসিি সক্ষদত্র
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
প্রদর্াজয নীসতিালা প্রসশক্ষণ কযাদলন্ডার পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
অনুর্ায়ী
অনুর্ায়ী
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
িাংসিি
নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
প্রসবধানিালা
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
প্রদর্াজয নয়
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
অনুিাদর
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd
সবসধ সিাতাদবক
সিদকর িাধ্যদি

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী

৩) আওতাধীন েপ্তর/িাংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠানেমূরিে তেটিরেন্স চার্ যাে তলিংক আকারে যুক্ত কেরি িরব: প্রদর্াজয নয়।
৪) আপনাে (রেবাগ্রিীিাে) কারে আমারদে (রেবাপ্রদানকােীে) প্রিযা া
ক্রসিক

প্রসতশ্রুত/কাসিত সিবাপ্রাসপ্তর লদক্ষয করণীয়

১

স্বয়াংিম্পূণ ৃ আদবেন জিাপ্রোন

২

র্োর্ে প্রসক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় স ি পসরদশাধ করা

৩

প্ররর্ােয সক্ষরে সমাবাইল সমরেে/ই-সমইরলে তনরদ য না অনুেেণ কো

৪

োক্ষারিে েন্য ধার্ ৃ তাসরদখ সনধ ৃাসরত িিদয়র পূদব ৃই উপসস্থত োকা

৫

অনাবেক স ান/তেসবর না করা

নাি: জনাব সিাহাম্মে জিীি উসেন
পেসব: এদেট অস িার
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৭৭
ইদিইল: estateofficer@bsbk.gov.bd

৫) অসভদর্া্ প্রসতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
সিবাপ্রাসপ্তদত অিতুষ্ি হদল োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃার িদয সর্া্াদর্া্ করুন। তার কাছ সেদক িিাধান না পাওয়া স্দল সনদনাক্ত পদ্ধসতদত সর্া্াদর্া্ কদর আপনার িিস্যা অবসহত করুন।
ক্রসিক

১

কখন সর্া্াদর্া্ করদবন

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিৃকতৃা িিাধান সেদত না
পারদল

কার িদয সর্া্াদর্া্ করদবন

সর্া্াদর্াদ্র ঠিকানা

সনষ্পসির িিয়িীিা

অসভদর্া্ সনষ্পসি কিৃকতৃা
(অসনক)

নাি: জনাব সে এি আসতকুর রহিান
পেসব: পসরিালক (প্রশািন)
স ান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২
ই-সিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd

৩০ কার্ ৃসেবি

ওদয়ব: www.bsbk.gov.bd

২

অসভদর্া্ সনষ্পসি কিৃকতৃা সনসে ৃি িিদয়
িিাধান সেদত ব্যে ৃ হদল

আসপল কিৃকতৃা

৩

আসপল কিৃকতৃা সনসে ৃি িিদয় িিাধান সেদত
ব্যে ৃ হদল

িসন্ত্রপসরষে সবভাদ্র
অসভদর্া্ ব্যবস্থাপনা সিল

নাম: েনাব এ. সক. এম াতমমুল িক তেতিকী
পেসব: অসতসরক্ত িসিব, সনৌপসরবহন িন্ত্রণালয়
স ান: ০২-৯৫৪৫০১৯
মুর ার ান: +৮৮-০১৫৭৫-০৩৫১৩৩
ইরমইল: shamimul77@yahoo.com

২০ কার্ ৃসেবি

িসন্ত্রপসরষে সবভা্

৬০ কার্ ৃসেবি

