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 বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ 

ভ ামরা স্থলবন্দর 

ভ ামরা, সাতক্ষীরা। 

www.bsbk.gov.bd  

ভসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

১. ত শন ও তমশন 

    রুপকল্প (Vision): েক্ষ, তনরাপে, প্রযুতিতন রৃ তবশ্বমাদনর স্থলবন্দর। 
  

 অত লক্ষ (Mission): স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডতলাং ও সাংরক্ষদে আধুতনক প্রযুতির ব্যবহ্ার এবাং সরকারী-ভবসরকারী অাংতশোতরদে অপাদরটর  

    তনদয়াদের মাধ্যদম েক্ষ সাশ্রয়ী ভসবা প্রোন।  

২. প্রততশ্রুত ভসবাসমূহ্: 

২.১) নােতরক ভসবা: 
 

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমৃকতৃা (নাম, পেবি, ভ ান ও ই-

ভমইল 

১ তথ্য অতধকার আইন, 

২০০৯ অনুসাদর তথ্য 

প্রোন/সরবরাহ্ 

আদবেন প্রাতির পর প্রাতথতৃ 

তথ্য যথাযথ কর্তৃপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

ক) তনধাৃতরত ছদক 

আদবেন  

খ) োতয়েপ্রাি কমকৃতৃা 

তথ্য প্রোন সাংতিষ্ট 

তবদ্যমান আইন/তবতধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

ভক্ষদত্র) 

২০ কাযতৃেবস (অন্য 

ভকান ইউতনট বা 

কর্তৃপদক্ষর 

সাংতিষ্টতার ভক্ষদত্র ৩০ 

কাযতৃেবস) 

নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব: সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ েরপত্র ত তসল 

সরবরাহ্/তবক্রয় 

যথাযথ আদবেন প্রাতির পর ক) প্রততষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োতয়েপ্রাি কমকৃতৃা 

েরপত্র তবজ্ঞতি 

অনুযায়ী নেে/দপ-

অোৃর মার ত 

০১ তেন েরপত্র তবজ্ঞতিদত উতিতখত কমকৃতাৃ 

৩ অত দযাে গ্রহ্ে ও তনষ্পতি অত দযাে প্রাতির পর তবতধদত  

তনধাৃতরত প্রতক্রয়ায় 

ভকাদনা তনধাৃতরত ছক ভনই তবনামূদল্য অত দযাে প্রততকার 

ব্যবস্থা সাংক্রান্ত 

তনদেতৃশকা মদত 

নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব: সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৪ 

 

জনস্বাথ ৃসাংতিষ্ট গুরুেপূে ৃ

তথ্য অবমুিকরে/প্রকাশ 

ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম ভকান তনধাৃতরত ছক ভনই তবনামূদল্য সদবাৃচ্চ ০৭ তেবস নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব: সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd  
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ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়েপ্রাি কমৃকতৃা (নাম, পেবি, ভ ান ও ই-

ভমইল 

৫ বন্দদর আমোতনকৃত 

পদণ্যর অবস্থান 

বন্দদরর ওদয়বসাইদট 

আমোতনকৃত পদণ্যর 

অবস্থান সম্পদকৃ 

অবতহ্তকরে 

ট্রাত ক শাখা প্রদযাজন্য নয় প্রদয়াজন অনুযায়ী ভয 

ভকান সময় 

নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব:  সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ বন্দর মাশুল প্রোন  বন্দর মাশুল ভসানালী 

ব্যাাংক তলতমদটে, ভ ামরা 

শাখায় পতরদশাধসাদপদক্ষ 

মালামাল ছাৈকরে 

তহ্সাব শাখা বন্দর ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী 

মালামাল খালাদসর 

পূদব ৃ

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ই-মমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭  পণ্যখালাস ক) তসএন্ডএ  এদজন্ট 

কর্তৃক কাস্টমস তরতলজ 

অোৃর ও অন্যান্য সাংতিষ্ট 

কােজপত্র রাজস্ব েিদর 

োতখদলর ত তিদত ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী বন্দর 

মাশুল তনধাৃরে 

খ) ভশে ইনচাজৃ কর্তৃক 

শ্রতমক/ইক্যযইপদমন্ট এর 

মাধ্যদম পণ্য খালাদসর 

ব্যবস্থাকরে 

ট্রাত ক শাখা বন্দর ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী 

বন্দর মাশুল 

ভসানালী ব্যাাংক 

তলতমদটে, ভ ামরা 

শাখায় জমা প্রোন 

মালামাল খালাদসর 

পূদব ৃ

নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব: সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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(২.২) প্রাততষ্ঠাতনক ভসবা: 

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেবি, ভ ান 

ও ই-ভমইল 

১ বাদজট প্রস্তাব ভপ্ররে  চাতহ্োর ত তিদত বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কতমটির 

অনুদমােনক্রদম 

ক) খাতওয়ারী প্রাক্কলন 

খ) তহ্সাব শাখা 

প্রদযাজয নয় প্রতত অথবৃছদরর 

তেদসম্বর-মাচ ৃ

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ তবত ন্ন তবষদয় প্রততদবেন 

ভপ্ররে 

সাংতিষ্ট তব াে/শাখা ভথদক 

তথ্য সাংগ্রদহ্র মাধ্যদম 

ক) সাংতিষ্ট কর্তৃপদক্ষর 

চাতহ্ো অনুযায়ী 

খ) প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় তনধাৃতরত সময় 

অনুযায়ী 

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবত ন্ন তবষদয় অন্যান্য 

েির/সাংস্থার মতামত 

গ্রহ্ে/প্রোন 

সাংতিষ্ট তব াে/শাখার মতামত 

গ্রহ্দের মাধ্যদম 

ক) চাতহ্ো অনুযায়ী 

খ) প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাম: জনাি সঞ্জয় বাড়ৈ 

পেতব: সহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৬৮২৮৪৬৫১২ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৪ অতেট আপতি তনষ্পতি  ব্রেশীট জবাব প্রোন ও 

তিপক্ষীয় স া আহ্বাদনর 

মাধ্যদম 

ক) তনধাৃতরত ছদক 

খ) অতেট শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৫ পণ্য/কায/ৃদসবার তবল 

পতরদশাধ 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) কাযসৃম্পােদনর 

প্রতযয়ন, তবল  

খ) তহ্সাব শাখা 

প্রদযাজয নয় ০৩ কমতৃেবস নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ েরপত্র/কাযসৃম্পােন 

জামানত ভ রত প্রোদনর 

সুপাতরশ প্রোন 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) ভময়াে উিীে ৃহ্ওয়া 

সাংক্রান্ত প্রমােপত্র/শতৃ পূরে 

সাদপদক্ষ  

খ) তহ্সাব শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নামোঃ জনাি মমাোঃ রুমিল কাওসার 

পেতব: উপ-সহ্কারী প্রদকৌশলী (তসত ল) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭১৭৮৬৪৮১২ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭ আয়কর/ যাট সরকাতর 

ভকাষাোদর জমা প্রোন 

ভসানালী ব্যাাংক তলতমদটে, 

সাতক্ষীরা শাখা 

ক) কতৃন সাংক্রান্ত তথ্যাতে  

খ) তহ্সাব শাখা 

প্রদযাজয নয় কতৃদনর পর অনুর্ধ্ৃ 

০৭ কমতৃেবস 

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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(২.৩) অ যন্তরীে ভসবা: 

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কােজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেবি, ভ ান 

ও ই-ভমইল 

১ জতম অতধগ্রহ্ে বন্দদরর প্রদয়াজন অনুযায়ী 

কতম অতধগ্রহ্দের প্রস্তাব 

বাস্থবদকর প্রধান েিদর 

স্থাবর সম্পতি অতধগ্রহ্ে ও 

হুক্যম েখল আইন, ২০১৭ 

অনুযায়ী সাংতিষ্ট কােজপত্র 

তবতধ ভমাতাদবক 

ভচদকর মাধ্যদম 

তবতধ ভমাতাদবক নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ ভূতম ব্যবস্থাপনা অতধগ্রহ্েকৃত কতমর সীমানা 

তচতিতকরে, নামজারী ও 

সময়মত ভূতম উন্নয়ন কর 

পতরদশাধ এর মাধ্যদম 

ক) জতমর েখলনামা ও 

ভেদজটসহ্ তনধাৃতরত ছদক 

নামজারীর আদবেন, ভূতম 

উন্নয়ন কদরর তবল  

খ) প্রশাসন শাখা 

তবতধ ভমাতাদবক 

ভচদকর মাধ্যদম 

প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাম: জনাি মমাোঃ আব্দুল হান্নান 

পেতব: তহ্সাবরক্ষে কমকৃতৃা 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭২০৬৫০৯৯৩ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবত ন্ন স্থাপনা 

ভমরামত 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তৃপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

প্রদকৌশল শাখা প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাম: জনাি মমাোঃ রুমিল কাওসার 

পেতব: উপসহ্কাতর প্রদকৌশলী (তসত ল) 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৭১৭৮৬৪৮১২ 

ইমমইল:bhomralandport@bsbk.gov.bd 

 

 

৩। আপনার (দসবাগ্রহ্ীতার) কাদছ আমাদের (দসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা  

                

ক্রতমক প্রততশ্রুত/কাতিত ভসবাপ্রাতির লদক্ষয করেীয় 

১ স্বয়াংসম্পূে ৃআদবেন জমা প্রোন 

২ যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ত স পতরদশাধ করা 

৩ প্রদযাজয ভক্ষদত্র ভমাবাইল ভমদসজ/ই-ভমইদলর তনদেশৃনা অনুসরে করা 

৪ সাক্ষাদতর জন্য ধায ৃতাতরদখ তনধাৃতরত সমদয়র পূদবইৃ উপতস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক ভ ান/তেতবর না করা 
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৪) অবিম াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা (GRS): মসিাপ্রাবিমি অসন্তুষ্ট হমল দাবিত্বপ্রাি কম মকিমার সমে ম াগাম াগ করুন। িার কাছ মেমক সমাধান না পাওিা 

      মগমল বনমনাক্ত পদ্ধবিমি ম াগাম াগ কমর আপনার সমস্যা অিবহি করুন: 

 

ক্রতমক কখন ভযাোদযাে করদবন কার সদে ভযােদযাে করদবন ভযাোদযাদের ঠিকানা তনষ্পতির সময়সীমা 

১ োতয়েপ্রাি কমকৃতৃা সমাধান তেদত না পারদল অত দযাে তনষ্পতি কমকৃতৃা (অতনক) নাম: জনাি মমাোঃ মামুন কিীর িরফদার 

পদবি: উপপবরচালক (ট্রাবফক) 

মিামরা স্থলিন্দর 

মফান: +৮৮-০১৯১৪৩৯৭৬৬৬  

ই-মমইল: bhomralandport@bsbk.gov.bd 

 

৩০ (তত্রশ) কা মবদিস 

 

 

২ অত দযাে তনষ্পতি কমকৃতৃা তনতেষৃ্ট সমদয় সমাধান 

তেদত ব্যথ ৃহ্দল 

আতপল কমকৃতৃা নাম: জনাি বি এম আবিকুর রহমান 

পদবি: পবরচালক (প্রশাসন) 

িাাংলামদশ স্থলিন্দর কর্তমপক্ষ, ঢাকা 

মফান: ০২-৪১০২৫৩০৫ 

ই-মমইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

 

২০ (তবশ) কা মবদিস 

৩ আতপল কমকৃতৃা সমাধান তেদত না পারদল ভচয়ারম্যান (দগ্রে-১) নাম: জনাি মমাোঃ আলমগীর 

পদবি: মচিারম্যান (মেি-১) 

িাাংলামদশ স্থলিন্দর কর্তমপক্ষ, ঢাকা 

মফান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-মমইল: chairman@bsbk.gov.bd  

৬০ (ষাট) কা মবদিস 

 

                   


