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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ 

ববনাদপাল স্থলবন্দর 

ববনাদপাল, যদশার। 

www.benapole.bsbk.gov.bd 

 

বেবাপ্রোন প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

 

১. ভিশন ও ভিশন:  

 রুপকল্প (Vision): েক্ষ, তনরাপে, প্রযুতিতনর্রৃ তবশ্বমাদনর স্থলবন্দর। 
  

 অতর্লক্ষ (Mission): স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডতলাং ও োংরক্ষদে আধুতনক প্রযুতির ব্যবহ্ার এবাং েরকাতর-ববেরকাতর অাংতশোতরদে অপাদরটর তনদয়াদের 

           মাধ্যদম েক্ষ ও োশ্রয়ী বেবা প্রোন।  

 

২. প্রভিশ্রুি সেবােমূহ: 

২.১) নােতরক বেবা: 

ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

১ িথ্য অতধকার আইন, 

২০০৯ অনুোদর িথ্য 

প্রোন/েরবরাহ্ 

আদবেন প্রাতির পর প্রাতথিৃ 

িথ্য যথাযথ কর্তৃপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

(ক) ভনর্ ধাভরি আববদন   

(খ) দাভিত্বপ্রাপ্ত 

কিধকিধা 

প্রাভপ্তস্থান: বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তধপবের 

ওবিবোইবের িথ্য 

অভর্কার কনবেন্ট এবাং 

িথ্য কভিশবনর 

ওবিবোইে 

ভলঙ্ক: ফরি 

িথ্য প্রোন োংতিষ্ট তবদ্যমান 

আইন/তবতধ অনুযায়ী 

(প্রদযাজয বক্ষদত্র) 

২০ কাযতৃেবে (অন্য 

বকাদনা ইউতনট বা 

কর্তৃপদক্ষর 

োংতিষ্টিার বক্ষদত্র 

৩০ কাযতৃেবে) 

নাম: জনাব রাবশদুল েভিব নাভির 

পদভব: েহকাভর পতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-সিইল:  

benapolelandport@gmail.com/ 

benapolelandport@bsbk.gov.bd 

http://www.benapole.bsbk.gov.bd/
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
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ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

২ েরপত্র ি তেল 

েরবরাহ্/তবক্রয় 

যথাযথ আদবেন প্রাতির পর ক) প্রতিষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োতয়েপ্রাি 

কমকৃিৃা 

েরপত্র তবজ্ঞতি অনুযায়ী 

নেে/দপ-অোৃর মার ি 

০১ (এক) তেন দরপত্র ভবজ্ঞভপ্তবি উভিভখি কিধকিধা 

৩ অতর্দযাে গ্রহ্ে ও 

তনষ্পতি  

অতর্দযাে প্রাতির পর 

তবতধদি তনধাৃতরি প্রতক্রয়ায় 

বকাদনা তনধাৃতরি ছক 

বনই 

তবনামূদল্য অতর্দযাে প্রতিকার 

ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

তনদেতৃশকা মদি 

নাি: জনাব বমাোঃ িভনরুল ইেলাি 

পদভব: উপপভরচালক (ট্রাভফক) 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০১-৯ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৪ জনস্বাথ ৃ োংতিষ্ট 

গুরুেপূে ৃ িথ্য 

অবমুিকরে/প্রকাশ 

ওদয়বোইদটর মাধ্যদম বকাদনা তনধাৃতরি ছক 

বনই 

তবনামূদল্য েদবাৃচ্চ ০৭ (োি) 

ভদন 

নাি: জনাব সিাোঃ বহ্াদেন আলী  য়জুল 

পদভব: েহকাভর সপ্রাগ্রািার 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৫ ভেএন্ডএফ 

এবিন্টেমূহবক বন্দর 

লাইবেন্স প্রদান 

োংভিষ্ট কাগিপত্রেহ 

ভেএন্ডএফ এবিন্ট এর 

আববদবনর সপ্রভেবি 

প্রশােন শাখা নতুন লাইদেন্স প্রোদনর 

বক্ষদত্র ১২৭৫/- এবাং 

লাইদেন্স নবায়দনর বক্ষদত্র 

৬৭৫/-টাকা, জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখা 

০৩ (তিন) কমতৃেবে নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com/ 

benapolelandport@bsbk.gov.bd 

৬ তেএন্ডএ  এদজন্ট 

কমচৃাতরদের পতরচয়পত্র 

বন্দদরর তনধাৃতরি  রদম 

তেএন্ডএ  এদজন্ট কর্তৃক 

আদবেন 

প্রশােন শাখা নতুন পতরচয়পদত্রর বক্ষদত্র 

৩৮৭.৫০/- এবাং পতরচয়পত্র 

নবায়দনর বক্ষদত্র ১৮৭.৫০/-

জনিা ব্যাাংক, ববনাদপাল 

শাখা 

০৩ (তিন) কমতৃেবে নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৭ ট্রান্সদপাট ৃ কমচৃাতরদের 

পতরচয়পত্র 

ট্রান্সদপাট ৃমাতলক েতমতির 

সুপাতরদশর তর্তিদি োংতিষ্ট 

ট্রান্সদপাট ৃকর্তৃক আদবেন 

প্রশােন শাখা নতুন পতরচয়পদত্রর বক্ষদত্র 

১৬০.০০ এবাং পতরচয়পত্র 

নবায়দনর বক্ষদত্র ২৫.০০ 

টাকা জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখা 

০৩ (তিন) কমতৃেবে নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 
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ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

৮ বন্দদর আমোতনকৃি 

পদণ্যর অবস্থান 

বন্দদরর ওদয়বোইদট 

আমোতনকৃি পদণ্যর অবস্থান 

েম্পবকধ অবভহিকরণ 

প্রশােন শাখা প্রদযাজয নয় প্রদয়াজন অনুযায়ী বয 

বকান েময় 

নাি: জনাব সিাোঃ বহ্াদেন আলী  য়জুল 

পদভব: েহকারী সপ্রাগ্রািার 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৯ বন্দর মাশুল প্রোন বন্দর মাশুল জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখায় 

পতরদশাধোদপদক্ষ মালামাল 

ছাড়করে  

রাজস্ব শাখা বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

নাি: জনাব বমাহ্াম্মে বমদহ্েী হ্াোন 

পদভব: েহকাভর পভরচালক (ট্রাভফক) 

ব ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

১০ পণ্যখালাে ক) তেএন্ডএ  এদজন্ট কর্তৃক 

কাস্টমে তরতলজ অোৃর ও 

অন্যান্য োংতিষ্ট  কােজপত্র 

রাজস্ব েিদর োতখদলর 

তর্তিদি ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী বন্দর মাশুল 

তনধাৃরে 

খ) বশে ইনচাজৃ কর্তৃক 

শ্রতমক/ইক্যযইপদমন্ট এর 

মাধ্যদম পণ্য খালাে 

ক) রাজস্ব শাখা 

খ) ট্রাত ক শাখা 

বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী বন্দর িাশূল জনিা 

ব্যাাংক, ববনাদপাল শাখায় 

জমা প্রোন 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

নাি: জনাব বমাহ্াম্মে বমদহ্েী হ্াোন 

পদভব: েহকাভর পভরচালক (ট্রাভফক) 

ব ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

১১ আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাদল যাত্রীদের 

সুতবধা 

ববনাদপাল স্থলবন্দদরর 

আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাদল বোনালী ব্যাাংদকর 

বুদথ  যাতেতলটিজ চাজৃ গ্রহ্ে 

আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাল র্বন, যাত্রী 

রতশে প্রোন 

বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী যাত্রী প্রতি 

(র্যাটেহ্) ৪৯.৪৭ টাকা  

ইতমদগ্রশন কর্তৃক 

েমনােমদনর 

তনধাৃতরি েময় 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব িাহমুদুল হাোন 

পদভব: েহকাভর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 
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(২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক বেবা: 

ক্রম বেবার নাম বেবা প্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, 

ই-বমইল 

১ বাদজট বরাদ্দ/তবর্াজন  চাতহ্োর তর্তিদি বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কতমটির 

অনুদমােনক্রদম 

ক) খািওয়ারী প্রাক্কলন 

খ) তহ্োব শাখা 

প্রদযাজয নয় প্রতি অথবৃছদরর 

তেদেম্বর-মাচ ৃ

নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

২ পেসৃতষ্ট োংস্থার কমপৃতরতধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়িার 

তর্তিদি চাতহ্ো তনরূপেপূবকৃ 

পেসৃতষ্টর প্রস্তাব প্রর্ান 

কার্ ধালবি সপ্ররণ 

প্রবর্ািয নি প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব রিন েরকার 

পদভব: প্রশােভনক কিধকিধা 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৩ তবতর্ন্ন তবষদয় প্রতিদবেন 

বপ্ররে 

োংতিষ্ট তবর্াে/শাখা বথদক 

িথ্য োংগ্রদহ্র মাধ্যদম 

ক) োংতিষ্ট কর্তৃপদক্ষর চাতহ্ো 

অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় তনধাৃতরি েময় 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব রিন েরকার 

পদভব: প্রশােভনক কিধকিধা 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৪ মহ্ামান্য রাষ্ট্রপতির 

র্াষদের জন্য িথ্য বপ্ররে 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তধপবের চাভহদা সিািাববক 

িথ্য সপ্ররণ 

ক) চাতহ্ো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৫ তবতর্ন্ন তবষদয় অন্যান্য 

ে ির/োংস্থার মিামি 

গ্রহ্ে/প্রোন 

োংতিষ্ট তবর্াে/শাখার 

মিামি গ্রহ্দের মাধ্যদম 

ক) চাতহ্ো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail. com 

৬ অতেট আপতি তনষ্পতি  ব্রেশীট জবাব প্রোন ও 

তিপক্ষীয় ের্া আহ্বাদনর 

মাধ্যদম 

ক) তনধাৃতরি ছদক 

খ) তহ্োব শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 
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ক্রম বেবার নাম বেবা প্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, 

ই-বমইল 

benapolelandport@gmail.com 

৭ মামলা োংক্রান্ত তবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব বপ্ররে 

আইন উপদেষ্টার মাধ্যদম 

োংতিষ্ট মামলার তবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন 

ক) চাতহ্ো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

গ) ট্রাভফক শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৮ পণ্য/কায/ৃদেবার তবল 

পতরদশাধ 

আববদবনর সপ্রভেবি 

কর্তধপবের অনুবিাদনক্রবি 

ক) কার্ ধেম্পাদবনর প্রিযিন, ভবল 

খ) ভহোব শাখা 

প্রবর্ািয নি ০৩ কিধভদবে নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপ-পতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৯ েরপত্র/কাযেৃম্পােন 

জামানি ব রি প্রোন 

আববদবনর সপ্রভেবি 

কর্তধপবের অনুবিাদনক্রবি 

ক) সিিাদ উত্তীণ ধ হওিা োংক্রান্ত 

প্রিাণপত্র/শ ধিধ পূরণ োবপবে  

খ) ভহোব শাখা 

প্রবর্ািয নি বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব অিীক োশ 

পদভব: তহ্োবরক্ষে কমকৃিৃা, অোঃদাোঃ 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

১০ আয়কর/মূেক েরকাতর 

বকাষাোদর জমা প্রোন 

সোনালী ব্াাংক, সবনাবপাল 

শাখা 

ক) কিৃন োংক্রান্ত িথ্যাতে  

খ) তহ্োব শাখা 

প্রবর্ািয নি কিৃদনর পর অনূর্ধ্ৃ 

০৭ কমতৃেবে 

নাি: জনাব অিীক োশ 

পদভব: তহ্োবরক্ষে কমকৃিৃা, অোঃদাোঃ 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 
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(২.৩) অর্যন্তরীে বেবা: 

 

ক্রম  বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবা প্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেতব, ব ান ই-

বমইল 

১ (ক) ব্যতিেি 

প্রদয়াজদন োিতরক 

যানবাহ্ন ব্যবহ্াদরর 

অনুমতি 

(খ) র্ানবাহন 

ব্বস্থাপনা 

আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) তরক্যযইতজশন স্লীপ 

খ) প্রশােন শাখা 

(ক) ভবভর্ অনুর্ািী  

(খ) ব্ভিগি গাভি 

ব্বহাবরর সেবত্র প্রবর্ািয 

ভফ িােবশবে প্রকৃি 

ব্যবহ্াদরর তর্তিদি 

ববিনতবদলর োদথ 

েমন্বদয়র মাধ্যদম 

মাে বশদষ নাি: জনাব আবদুল িভলল 

পদভব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

২ জতম অতধগ্রহণ বন্দবরর প্রবিািন অনুর্ািী 

িভি অভর্গ্রহবণর প্রস্তাব 

বাস্থববকর প্রর্ান দপ্তবর 

সপ্ররণ 

স্থাবর েম্পভত্ত অভর্গ্রহণ ও 

হুকুি দখল আইন, ২০১৭ 

অনুর্ািী োংভিষ্ট কাগিপত্র 

ভবভর্ সিািাববক 

সচবকর িাধ্যবি 

ভবভর্ 

সিািাববক 

নাি: জনাব বমাোঃ িভনরুল ইেলাি 

পদভব: উপপতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০২ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৩ ভূতম ব্যবস্থাপনা অভর্গ্রহণকৃি িভির েীিানা 

ভচভিিকরণ, নািিারী ও 

েিিিি ভূভি উন্নিন কর 

পভরবশার্ এর িাধ্যবি 

ক) িভির দখলনািা ও 

সগবিেেহ ভনর্ ধাভরি ছবক 

নািিারীর আববদন, ভূভি 

উন্নিন কবরর ভবল 

খ) প্রশােন শাখা 

ভবভর্ সিািাববক 

সচবকর িাধ্যবি 

প্রবিািন 

অনুর্ািী 

নাি: িনাব বমাোঃ রুববল কাওোর 

পদভব: উপেহকাভর প্রবকৌশলী (ভেভিল) 

ব ান: ০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৪ ভবভিন্ন স্থাপনা 

সিরািি 

আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) প্রশােন শাখা 

খ) প্রবকৌশল শাখা 

গ) ট্রাভফক শাখা 

প্রবর্ািয নি বাস্তব প্রবিািন 

অনুর্ািী 

নাি: িনাব বমাোঃ রুববল কাওোর 

পদভব: উপেহকাভর প্রবকৌশলী (ভেভিল) 

ব ান: ০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 

৫ অবোবিশন ভেবেি আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

প্রশােন শাখা 

 

প্রবর্ািয নি বাস্তব প্রবিািন 

অনুর্ািী 

নাি: জনাব সিাোঃ বহ্াদেন আলী  য়জুল 

পদভব: েহকাভর সপ্রাগ্রািার 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-সিইল: 

benapolelandport@gmail.com 
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৩) আপনার (বেবাগ্রহীিার) কাবছ আিাবদর (বেবাপ্রদানকারীর) প্রিযাশা 

 

ক্রভিক প্রভিশ্রুি/কাভিি সেবাপ্রাভপ্তর লবেয করণীি 

১ স্বিাংেম্পূণ ধ আববদন িিাপ্রদান 

২ র্থার্থ প্রভক্রিাি প্রবিািনীি ভফে পভরবশার্ করা 

৩ প্রবর্ািয সেবত্র সিাবাইল সিবেি/ই-সিইবলর ভনবদ ধশনা অনুেরণ করা 

৪ োোবির িন্য র্ার্ ধ িাভরবখ ভনর্ ধাভরি েিবির পূবব ধই উপভস্থি থাকা 

৫ অনাবশ্যক সফান/িদভবর না করা 

 

৪) সকাবনা নাগভরক দপ্তর হবি সকাবনা কাভিি সেবা না সপবল বা সেবাপ্রাভপ্তবি অেন্তুষ্ট হবল পর্ ধািক্রবি ভিভন সকান কি ধকিধার ভনকে এবাং কীিাবব সর্াগাবর্াগ 

করববন িা অভিবর্াগ প্রভিকার ব্বস্থাপনা (GRS) এ ভনম্নরূপিাবব উবিখ করবি হবব: 

 

ক্রভিক কখন সর্াগাবর্াগ করববন কার েবে সর্াগাবর্াগ করববন সর্াগাবর্াবগর ঠিকানা ভনষ্পভত্তর েিিেীিা 

১ দাভিত্বপ্রাপ্ত কিধকিধা েিার্ান ভদবি না পারবল অভিবর্াগ ভনষ্পভত্ত কিধকিধা (অভনক) িনাব বমাোঃ িভনরুজ্জািান 

পদভব: পভরচালক (ট্রাভফক) 

সফান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০১ 

মুব াবফান: ০১৭৩৩-০২৯৪৮৬ 

ই-সিইল:  

benapolelandport@gmail.com/ 

benapolelandport@bsbk.gov.bd 

৩০ (তত্রশ) কার্ ধভদবে 

 

 

২ অভিবর্াগ ভনষ্পভত্ত কিধকিধা ভনভদষ্ট েিবি েিার্ান ভদবি 

ব্থ ধ হবল 

আভপল কিধকিধা নাি: িনাব ভি এি আভিকুর রহিান 

পদভব: পভরচালক (প্রশােন) 

সফান: ০২-৪১০২৫৩০৫ 

ই-সিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (তবশ) কার্ ধভদবে 

৩ আভপল কিধকিধা ভনভদ ধষ্ট েিবি েিার্ান ভদবি ব্থ ধ হবল সচিারম্যান (বগ্রি- ১) নাি: িনাব সিাোঃ আলিগীর 

পদভব: সচিারম্যান (বগ্রি-১) 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তধপে, ঢাকা 

সফান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-সিইল: chairman@bsbk.gov.bd  

৬০ (ষাট) কার্ ধভদবে 
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