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স বাপ্রোন প্রড়িশ্রুড়ি (Citizen’s Charter) 

 

১.ড়িশন ও ড়মশন: 

 রুপকল্প (Vision ): দক্ষ, নিরাপদ, প্রযুনিনির্ ভর নিশ্বমানির স্থলিন্দর। 

 

 অড়িলক্ষ (Mission):  স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পণ্য হযান্ডড়লাং ও  াংরক্ষদে আধুড়নক প্রযুড়ির ব্যবহার এবাং  রকাড়র-সব রকাড়র অাংশীোড়রদে 

          অপাদরটর ড়নদয়াদের মাধ্যদম েক্ষ ও  াশ্রয়ী স বা প্রোন। 

২. প্রড়িশ্রুি স বা: 

(২.১) নােড়রক স বা: 

ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর 

 ময় ীমা 

োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

১ িথ্য অড়ধকার 

আইন, ২০০৯ 

অনু াদর 

িথ্যপ্রোন/ রবরাহ 

আদবেন প্রাড়ির পর প্রাড়থিৃ 

িথ্য যথাযথ কর্তৃপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

ক) ড়নধাৃড়রি আদবেন 

(তথ্য কনমশনির 

ওনেিসাইনে) 

খ) োড়য়েপ্রাি 

কমকৃিৃা 

িথ্যপ্রোন  াংড়িষ্ট 

ড়বদ্যমান আইন/ড়বড়ধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

সক্ষদত্র) 

২০ কাযড়ৃেব  

(অন্য সকান ইউড়নট 

বা কর্তৃপদক্ষর 

 াংড়িষ্টিার সক্ষদত্র 

৩০ কাযড়ৃেব ) 

নাম: জনাব সমাহাম্মে রুহুল আমীন 

পেড়ব:  হকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

স ান: +৮৮-০১৭১৮৭৭৮৮৩৪ 

ই-সমইল: 

mruhulamin1@gmail.com 

২ েরপত্র ি ড় ল 

 রবরাহ/ড়বক্রয় 

যথাযথ আদবেন প্রাড়ির পর ক) প্রড়িষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োড়য়েপ্রাি 

কমকৃিৃা 

েরপত্র ড়বজ্ঞড়ি 

অনুযায়ী নেে/সপ-

অোৃর মার ি 

০১ড়েন েরপত্র ড়বজ্ঞড়িদি উড়িড়খি কমকৃিৃা 



ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর 

 ময় ীমা 

োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

৩ অড়িদযাে গ্রহে ও 

ড়নষ্পড়ি 

অড়িদযাে প্রাড়ির পর ড়বড়ধদি 

ড়নধাৃড়রি প্রড়ক্রয়ায় 

সকাদনা ড়নধাৃড়রি ছক 

সনই 

ড়বনামূদল্য অড়িদযাে প্রড়িকার 

ব্যবস্থা  াংক্রান্ত 

ড়নদেড়ৃশকামদি 

িাম: জিাি মমাহাম্মদ জানহদুর রহমাি 

পদনি: ট্রানিক পনরদশভক 

মুন ানিাি: ০১৭১৪-৪৪১৮১৫ 

ই-মমইল: zahid200878@gmail.com 

৪ জনস্বাথ ৃ  াংড়িষ্ট 

গুরুেপূে ৃ িথ্য 

অবমুিকরে/প্রকাশ 

ওদয়ব াইদটর মাধ্যদম সকান ড়নধাৃড়রি ছক 

সনই 

ড়বনামূদল্য  দবার্চ্ৃ ০৭ ড়েব  িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল:adnanaraf23@gmail.com 

৫ বন্দরমাশুল প্রোন বন্দরমাশুল জনিা ব্যাাংক 

ড়লোঃ, ভূরুঙ্গামারী শাখায় 

পড়রদশাধ  াদপদক্ষ মালামাল 

ছািকরে 

ট্রাড় ক শাখা বন্দর ট্যাড়র  ড় ড়েউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালাদ র 

পূদব ৃ

নাম: জনাব সমাোঃ মড় জুর রহমান 

পেড়ব: ওয়যারহাউজ সুপাড়রনদটনদেন্ট 

মুদঠাদ ান: ০১৭৫৩-৩০০৪৯২ 

ই-সমইল: imofizur87@gmail.com 

৬ পণ্যখালা   াংড়িষ্ট  কল কােজপত্র 

োড়খদলর ড়িড়িদি ট্যাড়র  

ড় ড়েউল অনুযায়ী বন্দরমাশুল 

ড়নধাৃরে। 

ট্রাড় ক শাখা বন্দর ট্যাড়র  ড় ড়েউল 

অনুযায়ী বন্দরমাশুল 

জিতা ব্াাংক নলিঃ,  

ভূরুঙ্গামারী শাখায় 

জমাপ্রোন 

মালামাল খালাদ র 

পূদব ৃ

িাম: জিাি মমাহাম্মদ জানহদুর রহমাি 

পদনি: ট্রানিক পনরদশভক 

মুন ানিাি: ০১৭১৪-৪৪১৮১৫ 

ই-মমইল: zahid200878@gmail.com 

 

 

(২.২) প্রাড়িষ্ঠাড়নক স বা: 

ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর  ময় ীমা োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

১ িানজে প্রস্তাি 

মপ্ররণ 

চাড়হোর ড়িড়িদি বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কড়মটির 

অনুদমােনক্রদম 

ড়হ াব শাখা প্রদযাজয নয় প্রড়ি অথবৃছদরর 

ড়েদ ম্বর-মাচ ৃ

িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল: 

adnanaraf23@gmail.com 



ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর  ময় ীমা োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

২ পেসৃড়ষ্টর প্রস্তাব 

সপ্ররে 

 াংস্থার কমপৃড়রড়ধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়িার ড়িড়িদি 

চাড়হো ড়নরূপেপূবকৃ প্রধান 

কাযাৃলদয় পেসৃড়ষ্টর প্রস্তাব সপ্ররে 

প্রদযাজয নয় প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন অনুযায়ী িাম: জিাি মমাহাম্মদ জানহদুর রহমাি 

পেড়ব: ট্রানিক পনরদশভক 

মুন ানিাি: ০১৭১৪-৪৪১৮১৫ 

ই-মমইল: 

zahid200878@gmail.com 

৩ ড়বড়িন্ন ড়বষদয় 

প্রড়িদবেন সপ্ররে 

 াংড়িষ্ট ড়বিাে/শাখা সথদক িথ্য 

 াংগ্রদহর মাধ্যদম 

 াংড়িষ্ট কর্তৃপদক্ষর 

চাড়হো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় ড়নধাৃড়রি  ময় অনুযায়ী িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল: 

adnanaraf23@gmail.com 

৪ মহামান্য 

রাষ্ট্রপড়ির 

িাষদের জন্য 

িথ্য সপ্ররে 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপদক্ষর 

চাড়হো সমািাদবক িথ্য সপ্ররে 

 াংড়িষ্ট কর্তৃপদক্ষর 

চাড়হো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন অনুযায়ী িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল: 

adnanaraf23@gmail.com 

৫ ড়বড়িন্ন ড়বষদয় 

অন্যান্য 

ে ির/ াংস্থার 

মিামি 

গ্রহে/প্রোন 

 াংড়িষ্ট ড়বিাে/শাখার মিামি 

গ্রহদের মাধ্যদম 

 াংড়িষ্ট কর্তৃপদক্ষর 

চাড়হো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন অনুযায়ী নাম: জনাব সমাোঃ মড় জুর রহমান 

পেড়ব: ওয়যারহাউজ সুপাড়রনদটনদেন্ট 

মুদঠাদ ান: ০১৭৫৩-৩০০৪৯২ 

ই-সমইল: 

imofizur87@gmail.com 

৬ অড়েট আপড়ি 

ড়নষ্পড়ি  

ব্রেশীট জবাব প্রোন ও ড়িপক্ষীয় 

 িা আহবাদনর মাধ্যদম 

ড়নধাৃড়রি ছদক প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন অনুযায়ী িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল: 

adnanaraf23@gmail.com 

 

 

 

mailto:adnanaraf23@gmail.com


ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর  ময় ীমা োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

৭ পণ্য/কায/ৃস বার 

ড়বল পড়রদশাধ 

আদবেদনর সপ্রড়ক্ষদি কর্তৃপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

কায ৃ ম্পােদনর 

প্রিযয়ন, ড়বল 

প্রদযাজয নয় ০৩ কমড়ৃেব  িাম: জিাি মমাহাম্মদ জানহদুর রহমাি 

পদনি: ট্রানিক পনরদশভক 

মুন ানিাি: ০১৭১৪-৪৪১৮১৫ 

ই-মমইল: zahid200878@gmail.com 

৮ আয়কর/িযাট 

 রকাড়র 

সকাষাোদর 

জমাপ্রোন 

জনিা ব্যাাংক ড়লোঃ, ভূরুঙ্গামারী 

শাখা 

কিৃন  াংক্রান্ত িথ্যাড়ে প্রদযাজয নয় কিৃদনর পর অনূর্ধ্ৃ ০৭ 

কমড়ৃেব  

িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল:adnanaraf23@gmail.com 

 

 

 

(২.৩) অিযন্তরীে স বা: 

ক্রম  স বার নাম স বাপ্রোন পদ্ধড়ি প্রদয়াজনীয় কােজপত্র 

এবাং প্রাড়িস্থান 

স বামূল্য এবাং 

পড়রদশাধ পদ্ধড়ি 

স বাপ্রোদনর  ময় ীমা োড়য়েপ্রাি কমৃকিৃার নাম, পেড়ব, স ান ও 

ই-সমইল 

১ ভূড়ম ব্যবস্থাপনা অড়ধগ্রহেকৃি জড়মর  ীমানা 

ড়চড়িিকরে, নামজারী ও 

 ময়মি ভূড়ম উন্নয়ন কর 

জড়মর েখলনামা ও 

সেদজট হ ড়নধাৃড়রি 

ছদক নামজারীর 

আদবেন, ভূড়ম উন্নয়ন 

কদরর ড়বল পড়রদশাধ 

এর মাধ্যদম 

ড়বড়ধ সমািাদবক 

সচদকর মাধ্যদম 

প্রদয়াজন অনুযায়ী িাম: জিাি সমাোঃ আেনান খাড়লে বসুনীয়া 

পেড়ব: ড়হ াবরক্ষক 

মুদঠাদ ান: ০১৭৬৭-৩৮৯০১৭ 

ই-সমইল: 

adnanaraf23@gmail.com 

২ ড়বড়িন্ন স্থাপনা 

সমরামি 

আদবেদনর সপ্রড়ক্ষদি কর্তৃপদক্ষর 

অনুদমােক্রদম 

 হকাড়র পড়রচালক 

(ট্রাড় ক) এর েির 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন অনুযায়ী িাম: জিাি মমাহাম্মদ জানহদুর রহমাি 

পদনি: ট্রানিক পনরদশভক 

মুন ানিাি: ০১৭১৪-৪৪১৮১৫ 

ই-মমইল: zahid200878@gmail.com 

 

 



৩) আপনার (স বাগ্রহীিার) কাদছ আমাদের (স বা প্রোনকারীর) প্রিযাশা 

ক্রড়মক                             প্রড়িশ্রুি/কাড়িি স বাপ্রাড়ির লদক্ষয করেীয় 

১ স্বয়াং ম্পূে ৃআদবেন জমা প্রোন 

২ যথাযথ প্রড়ক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ড়   পড়রদশাধ করা 

৩ প্রদযাজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদ জ/ই-সমইদলর ড়নদেশৃনা অনু রে করা 

৪  াক্ষাদির জন্য ধায ৃিাড়রদখ ড়নধাৃড়রি  মদয়র পূদবইৃ উপড়স্থি থাকা 

৫ অনাবশ্যক স ান/িেড়বর না করা 

 

৪) অড়িদযাে প্রড়িকার ব্যবস্থাপনা (GRS): স বাপ্রাড়িদি অ ন্তুষ্ট হদল োড়য়েপ্রাি কমকৃিাৃর  দঙ্গ সযাোদযাে করুন। িার কাছ সথদক  মাধান না পাওয়া সেদল ড়নদনাি 

     পদ্ধড়িদি সযাোদযাে কদর আপনার  মস্যা অবড়হি করুন: 

ক্রড়মক কখন সযােদযাে করদবন কার  দঙ্গ সযাোদযাে 

করদবন 

সযাোদযাদের ঠিকানা ড়নষ্পড়ির  ময় ীমা 

১ োড়য়েপ্রাি কমকৃিৃা  মাধান ড়েদি না পারদল অড়িদযাে ড়নষ্পড়ি কমকৃিৃা 

(অড়নক) 

নাম: জনাব সমাহাম্মে রুহুল আমীন 

পেড়ব:  হকাড়র পড়রচালক (ট্রাড় ক) 

মসািাহাে স্থলিন্দর 

স ান: +৮৮-০১৭১৮৭৭৮৮৩৪ 

ই-সমইল: mruhulamin1@gmail.com 

৩০ (ড়ত্রশ) কাযড়ৃেব  

২ অড়িদযাে ড়নষ্পড়ি কমকৃিৃা ড়নড়েষ্ট  মদয় 

 মাধান ড়েদি ব্যথ ৃহদল 

আড়পল কমকৃিৃা নাম: জনাব নি এম আনতকুর রহমাি 

পেড়ব: পড়রচালক (প্রশা ন) 

িাাংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ 

মুদঠাদ ান: +৮৮-০১৩১৮৩৫১৭৪২ 

ই-সমইল: directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (ড়বশ) কাযড়ৃেব  

৩ আনপল কমভকতভা নিনদ ভষ্ট সমনে সমাধাি নদনত 

ব্র্ ভ হনল 

মেোরম্যাি (মেি- ১) 

 

িাম: জিাি মমািঃ আলমগীর 

পেড়ব: মেোরম্যাি (মেি- ১) 

িাাংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ 

মিাি: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-মমইল: chairman@bsbk.gov.bd 

৬০ (ষাে) কার্ ভনদিস 

 


