
 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ 
এফ- ১৯/এ, শশদর-বাাংলা নগর 

আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭ 
www.bsbk.gov.bd 

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

১.ভিশন ও ভিশন: 

 রুপকল্প (Vision )       : েক্ষ, ভনরাপে ও প্রযুভিভনিরৃ ভবশ্বিাদনর স্থলবন্দর। 

অভিলক্ষয (Mission) : স্থলবন্দদরর অবকাঠাদিা উন্নয়ন, পণ্যহ্যান্ডভলাং ও সাংরক্ষদে আধুভনক প্রযুভির ব্যবহ্ার এবাং সরকাভর-শবসরকাভর অাংশীোভরদে অপাদরটর ভনদয়াদগর 

িাধ্যদি েক্ষ ও সাশ্রয়ী শসবা প্রোন। 

 

২. প্রভিশ্রুি শসবাসমূহ্: 

২.১) নাগভরক শসবা 

ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবাপ্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

িথ্য অভধকার 

আইন, ২০০৯ 

অনুসাদর িথ্য 

প্রোন/সরবরাহ্ 

আদবেন প্রাভির পর প্রাভথিৃ 

িথ্য যথাযথ কর্তৃপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি  

(ক) ভনধাৃভরি আদবেন  

(খ) োভয়েপ্রাি কিকৃিৃা 

প্রাভিস্থান: বাাংলাদেশ স্থলবন্দর 

কর্তৃপদক্ষর ওদয়বসাইদটর িথ্য 

অভধকার কনদটন্ট এবাং িথ্য 

কভিশদনর ওদয়বসাইট 

ভলঙ্ক: ফরি 

িথ্য প্রোন সাংভিষ্ট ভবদ্যিান 

আইন/ভবভধ অনুযায়ী (প্রদযাজয 

শক্ষদত্র) 

ভলঙ্ক: 

http://www.infocom.gov.bd/   

২০ কাযভৃেবস 

(অন্য শকাদনা 

ইউভনট বা 

কর্তৃপদক্ষর 

সাংভিষ্টিার 

শক্ষদত্র ৩০ 

কাযভৃেবস) 

নাি: জনাব আবু সাদলহ্ 

পেভব: শ্রিকল্যাে কিকৃিৃা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: lwo@bsbk.gov.bd 

২ 
েরপত্র িফভসল 

সরবরাহ্/ভবক্রয় 
যথাযথ আদবেন প্রাভির পর  

(ক) প্রভিষ্ঠাদনর প্যাদে আদবেন 

(খ) োভয়েপ্রাি কিকৃিৃা 

প্রাভিস্থান: সাংভিষ্ট ভবিাগ/শাখা 

 

েরপত্র ভবজ্ঞভি অনুযায়ী 

নগে/দপ-অোৃর িারফি 

 

০১ (এক) 

কাযভৃেবস 
েরপত্র ভবজ্ঞভিদি উভিভখি কিকৃিৃা 

http://www.infocom.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://www.infocom.gov.bd/


 

ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবাপ্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 
শূন্যপদে জনবল 

ভনদয়াগ 

ভনদয়াগ ভবজ্ঞভির ভবপরীদি 

আদবেন প্রাভির পর ভনধাৃভরি 

প্রভক্রয়ায় শযাগ্যিা যাচাইদয়র 

িাধ্যদি  

(ক) জনপ্রশাসন িন্ত্রোলয় 

কর্তৃক ভনধাৃভরি ছদক আদবেন 

(খ) অনলাইদন 

োউনদলােদযাগ্য 

ভনদয়াগ ভবজ্ঞভি অনুযায়ী ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট/দপ-অোৃদরর িাধ্যদি 

প্রশাসভনক 

িন্ত্রোলয় হ্দি 

ছাড়পত্র 

প্রোদনর 

িাভরখ হ্দি 

অনূর্ধ্ৃ ০১ 

বছর 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৪ 
অভিদযাগ গ্রহ্ে ও 

ভনষ্পভি  

অভিদযাগ প্রাভির পর ভবভধদি 

ভনধাৃভরি প্রভক্রয়ায়  

শকাদনা ভনধাৃভরি ছক শনই 

 
ভবনামূদল্য 

সদবাৃচ্চ  ৩০ 

(ভত্রশ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৫ 

জনস্বাথ ৃসাংভিষ্ট 

গুরুেপূে ৃিথ্য 

অবমুিকরে/প্রকাশ 

ওদয়বসাইদটর িাধ্যদি  শকান ভনধাৃভরি ছক শনই ভবনামূদল্য 
০২ (দুই) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মে জসীি উভিন 

পেভব: এদেট অভফসার  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৭৭ 

ইদিইল: estateofficer@bsbk.gov.bd 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক শসবা 

ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বাদজট বরাি/ভবিাজন 

চাভহ্োর ভিভিদি বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কভিটির 

অনুদিােনক্রদি  

(ক) খািওয়ারী প্রাক্কলন 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব শাখা 
প্রদযাজয নয় 

প্রভি অথবৃছদরর 

ভেদসম্বর-িাচ ৃ

নাি: জনাব শিাোঃ ছাদেকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ শবােসৃিা কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 

অনুদিাভেি নভথ ও 

ভনধাৃভরি ফরদিদট 

আদলাচযসূভচ ও কাযপৃত্র 

শপ্ররে 

প্রদযাজয নয় 
১০ (েশ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ আভিনুল ইসলাি 

পেভব: সভচব  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৪ 

ইদিইল: secretary@bsbk.gov.bd 

৩ অথছৃাড় 

অনুদিাভেি প্রকল্প প্রস্তাদবর 

ভিভিদি ৪ ভকভস্তদি 

প্রশাসভনক/অথ ৃিন্ত্রোলদয়র 

অনুদিােনক্রদি ছাড় করা হ্য়। 

(ক) এভেভপভুভির সপদক্ষ 

প্রিাে  

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব 

শাখা/প্রদকৌশল শাখা 

 

প্রদযাজয নয় অথবৃছদরর 

সাংভিষ্ট 

ত্রত্রিাভসকভিভিদি 

নাি: জনাব শিাোঃ ছাদেকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

৪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেয়ন 

ভেভপভপ প্রেয়নপূবকৃ শবাে ৃএর 

অনুদিােনক্রদি 

 

 

 

(ক) পভরকল্পনা কভিশদনর 

ভনধাৃভরি ছদক 

প্রাভিস্থান: প্রদকৌশল শাখা 

 

প্রদযাজয নয় 
অনূর্ধ্ৃ ০৬ (ছয়) 

িাস 

নাি: জনাব শিাোঃ হ্াসান আলী 

পেভব: িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩ 

ইদিইল: se-engg@bsbk.gov.bd 

৫ পেসৃভষ্টর প্রস্তাব শপ্ররে 

সাংস্থার কিপৃভরভধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়িার ভিভিদি 

চাভহ্ো ভনরূপেপূবকৃ শবাে ৃএর 

অনুদিােনক্রদি  

(ক) জনপ্রশাসন 

িন্ত্রোলদয়র ভনধাৃভরি 

ছদক 

প্রাভিস্থান: ওদয়বসাইট 

 

প্রদযাজয নয় 
১৫ (পদনদরা) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৬ 
শূন্যপদে জনবল ভনদয়াদগর 

ছাড়পত্র গ্রহ্ে 

যথাযথ কর্তৃপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

(ক) পে সৃভষ্টর ভজও 

(ক২) পেসৃভষ্ট 

সাংরক্ষে/স্থায়ীকরে 

সাংক্রান্ত আদেশ 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ২০ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 
ভবভিন্ন ভবষদয় প্রভিদবেন 

শপ্ররে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/শাখা শথদক 

িথ্য সাংগ্রদহ্র িাধ্যদি 

(ক)  সাংভিষ্ট কর্তৃপদক্ষর 

চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় 
০৭ (সাি) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৮ 
জািীয় সাংসদে উত্থাভপি 

প্রদের জবাব শপ্ররে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/শাখা শথদক 

িথ্য সাংগ্রদহ্র িাধ্যদি 

(ক)  চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

 

প্রদযাজয নয় ০২ (দুই) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শািীি শসাহ্ানা 

পেভব: উপপভরচালক (ট্রাভফক) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৭ 

ইদিইল: ddtraffic@bsbk.gov.bd 

৯ 
িহ্ািান্য রাষ্ট্রপভির 

িাষদের জন্য িথ্য শপ্ররে 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/শাখা শথদক 

িথ্য সাংগ্রদহ্র িাধ্যদি 

(ক)  চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: সাংভিষ্ট 

ভবিাগ/শাখা 

 

প্রদযাজয নয় ০৫ (পাঁচ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

১০ 

ভবভিন্ন ভবষদয় অন্যান্য 

েফির/সাংস্থার িিািি 

গ্রহ্ে/প্রোন 

সাংভিষ্ট ভবিাগ/শাখার িিািি 

গ্রহ্দের িাধ্যদি 

(ক)  চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 
প্রদযাজয নয় 

০৫ (পাঁচ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

১১ অভেট আপভি ভনষ্পভি  

ব্রেশীট জবাব প্রোন ও ভি-

পক্ষীয় সিা আহ্বাদনর 

িাধ্যদি 

(ক)  ভনধাৃভরি ছদক 

প্রাভিস্থান: অভেট শাখা 
প্রদযাজয নয় 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ৯০ 

ভেন) 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (অভেট) অোঃোোঃ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪০ 

ইদিইল: directoraudit@bsbk.gov.bd 

১২ 
িািলা সাংক্রান্ত ভবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব শপ্ররে 

আইন উপদেষ্টার িাধ্যদি 

সাংভিষ্ট িািলার ভবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন 

(ক) চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 
প্রদযাজয নয় 

০৩ (ভিন) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ সদরায়ার শহ্াদসন  

পেভব: আইন উপদেষ্টা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৬০ 

ইদিইল: lawadvisor@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ 
অপাদরশনাল/হ্যান্ডভলাং 

সাংক্রান্ত িথ্য প্রোন 

প্রশাসভনক অনুদিােনক্রদি 

চাভহ্ি িথ্য প্রোন 

চাভহ্ো অনুযায়ী 

প্রাভিস্থান: ট্রাভফক শাখা 

 

ভবনামূদল্য 
০৫ (পাঁচ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মে িাসুদুর রহ্িান ভূইয়া  

পেভব: পভরচালক (ট্রাভফক) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৯ 

ইদিইল: directortraffic@bsbk.gov.bd 

১৪ 
পণ্য/কায/ৃসেবার তবল 

পতরশ াধ 

আদবেদনর শপ্রভক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

(ক) কার্ য েম্পাদশনর 

প্রিযয়ন, তবল 

প্রাভিস্থান: তিোব  াখা 

প্রদযাজয নয় 

ভবলপ্রাভির 

িাভরখ হ্দি ০৩ 

(ভিন) কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছাদেকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৫ 
েরপত্র/কায ৃসম্পােন 

জািানি শফরি প্রোন 

আদবেদনর শপ্রভক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

(ক) শিয়াে উিীে ৃহ্ওয়া 

সাংক্রান্ত প্রিােপত্র/শিৃ 

পূরেসাদপদক্ষ 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব শাখা 

প্রদযাজয নয় 

আদবেনপ্রাভির 

িাভরখ হ্দি ০৫ 

(পাঁচ) কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছাদেকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৬ 

আয়কর/িযাট/লিযাাংশ 

সরকাভর শকাষাগাদর জিা 

প্রোন 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদক চালাদনর 

িাধ্যদি  

(ক) কিৃন সাংক্রান্ত 

িথ্যাভে 

প্রাভিস্থান: ভহ্সাব শাখা 

ভবনামূদল্য 

কিৃদনর পর 

অনুর্ধ্ ৃ০৭ (সাি) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ ছাদেকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (ভহ্সাব)  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪১ 

ইদিইল: directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৭ পাসদপাদটরৃ NOC প্রোন  

আদবেন প্রাভির পর যথাযথ 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােন 

গ্রহ্েপূবকৃ সরকাভর আদেশ 

জাভর করা হ্য় 

১. ভনধাৃভরি ফরদি 

যথাযথিাদব পূরেকৃি 

আদবেন 

২. ভনদয়াগকারী 

কর্তৃপদক্ষর সুপাভরশ 

ভবনামূদল্য 

আদবেনপ্রাভির 

িাভরখ হ্দি ০৫ 

(পাঁচ) কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 
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২.৩) অিযন্তরীে শসবা 

ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জ্বালানী সরবরাহ্  
িাভলকাভুি প্রভিষ্ঠাদনর 

িাধ্যদি 

ক) শক্রভেট ভিপ  

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রকৃি ব্যবহ্াদরর 

ভিভিদি 

 শচদকর িাধ্যদি  

০১ (এক) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মে িভশউর রহ্িান 

পেভব: সহ্কাভর পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬ 

ইদিইল: adadmin@bsbk.gov.bd 

২ শেশনারী সরবরাহ্ চাভহ্োর ভিভিদি  
ক) চাভহ্োপত্র  

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচদকর িাধ্যদি 

 

০১ (এক) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব আবদুল ওয়াদুে ভিল্কী 

পেভব: প্রশাসভনক কিকৃিৃা 

শফান: +৮৮-০১৭১৬৯৪৮৯৭৯ 

ইদিইল: awmilky@yahoo.com 

৩ 

ভবভিন্ন ভবিাগ/শাখা শথদক 

আগি েরপত্র ভবজ্ঞভিসমূহ্  

পভত্রকায় প্রকাশ 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি শবাে ৃশাখা প্রদযাজয নয় 
০১ (এক) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব আবু সাদলহ্ 

পেভব: জনসাংদযাগ কিকৃিৃা, অোঃোোঃ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: pro@bsbk.gov.bd 

৪ আসবাবপত্র সরবরাহ্  চাভহ্োর ভিভিদি  
ক) চাভহ্োপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

 

চুভি অনুযায়ী  

শচদকর িাধ্যদি 

 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব আব্দুল ওয়াদুে ভিল্কী 

পেভব: প্রশাসভনক কিকৃিৃা  

শফান: +৮৮-০১৭০৪-৭৪৫৫০৯ 

ইদিইল: awmilky@yahoo.com 

৫ 
অভফস ইকুযইপদিন্ট 

সরবরাহ্ 
চাভহ্োর ভিভিদি  

ক) চাভহ্োপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচদকর িাধ্যদি 

 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব আব্দুল ওয়াদুে ভিল্কী 

পেভব: প্রশাসভনক কিকৃিৃা  

শফান: +৮৮-০১৭০৪-৭৪৫৫০৯ 

ইদিইল: awmilky@yahoo.com 

৬ 
োিভরক সাজ-শপাশাক 

সরবরাহ্ 

প্রাভধকারপ্রাি কিচৃাভরদের 

আদবেদনর ভিভিদি 

কর্তৃপদক্ষর  অনুদিােনক্রদি 

ক) চাভহ্োপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

সাংভিষ্ট শক্ষদত্র 

প্রদযাজয পভরপত্র 

অনুযায়ী 

 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব আবু সাদলহ্ 

পেভব: শ্রিকল্যাে কিকৃিৃা  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ইদিইল: lwo@bsbk.gov.bd 



 

ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 
শিরািি ও সাংরক্ষে 

কাযকৃ্রি  
চাভহ্োর ভিভিদি  

ক) চাভহ্োপত্র 

প্রাভিস্থান: প্রদকৌশল শাখা 

চুভি অনুযায়ী  

শচদকর িাধ্যদি 

 

সদবাৃচ্চ ০৭ (সাি) 

কাযভৃেবস 

নাি: জনাব শিাোঃ হ্াসান আলী 

পেভব: িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪৩ 

ইদিইল: se-engg@bsbk.gov.bd 

৮ 

ব্যভিগি প্রদয়াজদন 

োিভরক যানবাহ্ন 

ব্যবহ্াদরর অনুিভি 

আদবেদনর শপ্রভক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

ক) ভরকুইভজশন িীপ  

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রকৃি ব্যবহ্াদরর 

ভিভিদি 

শবিন-ভবদলর সাদথ 

সিন্বদয়র  িাধ্যদি  

০১ (এক) 

কিভৃেবস 

 

 

নাি: জনাব শিাহ্াম্মে িভশউর রহ্িান 

পেভব: সহ্কাভর পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৫৬ 

ইদিইল: adadmin@bsbk.gov.bd 

৯ অভজৃি ছুটি িঞ্জুভর 
আদবেদনর ভিভিদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

ক) আদবেন পত্র, প্রাপ্য 

ছুটির ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

ভবনামূদল্য 

 

০৭ (সাি) 

কাযভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd  

১০ বভহ্োঃবাাংলাদেশ ছুটি িঞ্জুভর 

আদবেদনর ভিভিদি 

কর্তৃপক্ষ/িন্ত্রোলদয়র 

অনুদিােনক্রদি 

ক) আদবেন পত্র, ভনধাৃভরি 

ছদক সাংভিষ্ট িথ্যাভে, 

প্রাপ্য ছুটির ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

ভবনামূদল্য 

 

০৩ (ভিন) 

কাযভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১১ অন্যান্য ভবদশষ ছুটি িঞ্জুভর 
আদবেদনর ভিভিদি 

কর্তৃপদক্ষর  অনুদিােনক্রদি 

ক) আদবেন পত্র, প্রাপ্য 

ছুটির ভহ্সাব 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

ভবনামূদল্য 

 

০৫ (পাঁচ) 

কাযভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১২ 
কিকৃিৃা/কিচৃাভর 

বেভল/পোয়ন 
কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি প্রদযাজয নয় 

প্রদযাজয নয় 

 

০২ (দুই) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 
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ক্রভিক শসবার নাি শসবাপ্রোন পদ্ধভি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

শসবামূল্য এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভি 

শসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়েপ্রাি কিৃকিৃা 

(নাি, পেভব, শফান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ ভবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রহ্ে 
অভিদযাদগর ভিভিদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

ক) অভিদযাগনািা,  

অভিদযাগ ভববরেী 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ০৭ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

 

 

 
১৪ 

বই, সাংবােপত্র, সািভয়কী 

ইিযাভে সরবরাহ্ এবাং 

সাংভিষ্ট শরভজোদর 

সাংরক্ষে 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনসাদপদক্ষ 

প্রাভধকার অনুসাদর বই, 

সাংবােপত্র, সািভয়কী ইিযাভে 

সরবরাহ্ এবাং সাংভিষ্ট 

শরভজোদর সাংরক্ষে 

১. প্রাি চাভহ্োপত্র 

২. ভবদলর কভপ 

(ব্যবহ্ারকারী কিকৃিৃা 

কর্তৃক স্বাক্ষভরি) 

ভবনামূদল্য 

 

০৫ (পাঁচ) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব আবু সাদলহ্ 

পেভব: শ্রিকল্যাে কিকৃিৃা  

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ইদিইল: lwo@bsbk.gov.bd 

১৫ 
কিকৃিৃা/কিচৃাভরদের 

প্রভশক্ষদের জন্য িদনানয়ন 

কর্তৃপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িদনানয়ন প্রোদনর িাধ্যদি 

ক) প্রভশক্ষদের অফার 

শলটার 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

সাংভিষ্ট শক্ষদত্র 

প্রদযাজয নীভিিালা 

অনুযায়ী 

 

 APA এর 

লক্ষযিাত্রানুযায়ী 

আনুিাভনক ০৩ 

(ভিন) কিভৃেবস 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১৬ 
কিকৃিৃা/কিচৃাভরদের 

পদোন্নভি প্রোন 

পদোন্নভি সাংক্রান্ত বাছাই 

কভিটির সুপাভরশ শবাে ৃএর 

অনুদিােনক্রদি আদেশ 

জারীর িাধ্যদি 

ক) এভসআর, চাকুভরর 

বৃিান্ত, শজযষ্ঠিার িাভলকা 

প্রাভিস্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় 

যুভিসঙ্গি সিয় 

(আনুিাভনক ৩০ 

কিভৃেবস) 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১৮ 
সেতলশ ান েংশর্াগ ও খাি 

পতরবিযন েংক্রান্ত 

েরকাতর সেতলশ ান 

নীতিমালা- ২০১৮ ও েংতিষ্ট 

তবতধতবধান অনুর্ায়ী  

েরকাতর সেতলশ ান 

নীতিমালা- ২০১৮ ও 

েংতিষ্ট তবতধ তবধান 

অনুর্ায়ী কাগজপত্রাতদ 

তবনামূশে 
১৫ (পদনদরা) 

কিভৃেবস 

নাি: জনাব আবু সাদলহ্ 

পেভব: শ্রিকল্যাে কিকৃিৃা 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৩৩ 

ই-শিইল: lwo@bsbk.gov.bd 
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৩) আওিাধীন েির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভিষ্ঠানেমূশির তেটিশজন্স চাে যার তলংক আকাশর যুক্ত করশি িশব: প্রদযাজয নয়। 

৪) আপনার (শেবাগ্রিীিার) কাশে আমাশদর (শেবাপ্রদানকারীর) প্রিযা া 

ক্রভিক প্রভিশ্রুি/কাভিি শসবাপ্রাভির লদক্ষয করেীয় 

১ স্বয়াংসম্পূে ৃআদবেন জিাপ্রোন 

২ যথাযথ প্রভক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ভফস পভরদশাধ করা 

৩ প্রশর্াজয সেশত্র সমাবাইল সমশেজ/ই-সমইশলর তনশদ য না অনুেরণ করা  

৪ োোশির জন্য ধায ৃিাভরদখ ভনধাৃভরি সিদয়র পূদবইৃ উপভস্থি থাকা 

৫ অনাবশ্যক শফান/িেভবর না করা 

৫) অভিদযাগ প্রভিকার ব্যবস্থাপনা (GRS): শসবাপ্রাভিদি অসন্তুষ্ট হ্দল োভয়েপ্রাি কিকৃিাৃর সদঙ্গ শযাগাদযাগ করুন। িার কাছ শথদক সিাধান না পাওয়া শগদল ভনদনাি পদ্ধভিদি  

      শযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবভহ্ি করুন: 

ক্রভিক কখন শযাগাদযাগ করদবন কার সদঙ্গ শযাগাদযাগ করদবন শযাগাদযাদগর ঠিকানা ভনষ্পভির সিয়সীিা 

১ 
োভয়েপ্রাি কিকৃিৃা সিাধান ভেদি না 

পারদল 

অভিদযাগ ভনষ্পভি কিকৃিৃা 

(অভনক) 

নাি: জনাব ভে এি আভিকুর রহ্িান 

পেভব: পভরচালক (প্রশাসন) 

শফান: ০২-৪১০২৫৩০৫ 

শফান: +৮৮-০১৩১৮-৩৫১৭৪২ 

ই-শিইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

ওদয়ব: www.bsbk.gov.bd 

৩০ (ভত্রশ) কাযভৃেবস 

২ 
অভিদযাগ ভনষ্পভি  কিকৃিৃা ভনভেষৃ্ট সিদয় 

সিাধান ভেদি ব্যথ ৃহ্দল 
আভপল কিকৃিৃা 

নাম: ড. আ. ন. ম বজলুর রত দ 

পেভব: যুগ্মসভচব, শনৌপভরবহ্ন িন্ত্রোলয় 

স ান: ০২-২২৩৩৫২১৯৩ 

মুশ াশ ান: +৮৮-০১৭১২-১৯২৩৪৪ 

 ইশমইল: js.ta@mos.gov.bd  

২০ (ভবশ) কাযভৃেবস 

৩ 
আভপল কিকৃিৃা ভনভেষৃ্ট সিদয় সিাধান ভেদি 

ব্যথ ৃহ্দল 

িভন্ত্রপভরষে ভবিাদগর 

অভিদযাগ ব্যবস্থাপনা শসল 
িভন্ত্রপভরষে ভবিাগ  ৬০ (ষাট) কাযভৃেবস 
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