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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

গ াবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর 

হালুয়াঘাট, ময়মনস িংহ। 

www.bsbk.gov.bd 

গেবাপ্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

১.তিশন ও তিশন: 

 রুপকল্প (Vision ): েক্ষ, তনরাপে ও প্রযুতিতনিরৃ তবশ্বিাদনর স্থলবন্দর। 

অতিলক্ষয (Mission): স্থলবন্দদরর অবকাঠাদিা উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডতলাং ও োংরক্ষদে আধুতনক প্রযুতির ব্যবহ্ার এবাং েরকাতর-গবেরকাতর অাংশীোতরদে অপাদরটর         

তনদয়াদ র িাধ্যদি েক্ষ ও োশ্রয়ী গেবা প্রোন। 

 

২. প্রততশ্রুত গেবােমূহ্: 

(২.১) নাগসিক স বা: 

ক্রি গেবার নাি গেবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কা জপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

গেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

গেবাপ্রোদনর 

েিয়েীিা 

োতয়েপ্রাি কিকৃতাৃ (নাি, পেতব, গ ান ও ই-

গিইল) 

১ তথ্য অতধকার আইন, 

২০০৯ অনুোদর 

তথ্যপ্রোন/েরবরাহ্ 

আদবেন প্রাতির পর প্রাতথতৃ 

তথ্য যথাযথ কর্তপৃদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

ক) তনধাৃতরত আদবেন 

(তথ্য কসমশননি 

ওনয়ব াইনট) 

খ) দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

তথ্যপ্রোন োংতিষ্ট 

তবদ্যিান আইন/তবতধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

গক্ষদত্র) 

২০ কাযতৃেবে 

(অন্য গকান ইউতনট 

বা কর্তপৃদক্ষর 

োংতিষ্টতার গক্ষদত্র 

৩০ কাযতৃেবে) 

নাি: জনাব গিাোঃ গিাস্তাত জুর রহ্িান 

পেতব: েহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

গ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ইদিইল: 

miltonduecon134@gmail.com 

২ অতিদযা  গ্রহ্ে ও 

তনষ্পতি 

অতিদযা  প্রাতির পর তবতধদত 

তনধাৃতরত প্রতক্রয়ায় 

গকান তনধাৃতরত ছক গনই তবনামূদল্য অতিদযা  প্রততকার 

ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

তনদেতৃশকা িদত 

নাি: জনাব গিাোঃ আতিনুল হ্ক 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৯১৯-৮২২১৮১ 

ই-গিইল: aminul75haque@gmail.com 

http://www.bsbk.gov.bd/
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৩ বন্দদর আিোতনকৃত 

পদণ্যর অবস্থান 

বন্দদরর গনাটিশ গবাদড ৃ

আিোতনকৃত পদণ্যর অবস্থান 

েম্পদকৃ অবতহ্তকরে 

অত েিবন 

গ াবরাকুড়া-কড়ইতলী 

স্থলবন্দর। 

প্রদযাজয নয় প্রদয়াজন অনুযায়ী 

গয গকান েিয় 

নাি: জনাব িতনরা গব ি 

পেতব: ওয়যািহাউজ সুপাসিননটননেন্ট 

গ ান: ০১৭৪৩৫৪০৯৪০ 

ই-গিইল:  

moniraminu90@gmail.com 

৪ বন্দর িাশুল প্রোন বন্দর িাশুল গোনালী ব্যাাংক, 

হালুয়াঘাট শাখায় 

পতরদশাধোদপদক্ষ িালািাল 

ছাড়করে। 

ট্রাত ক শাখা 

গ াবরাকুড়া-কড়ইতলী 

স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাতর  তেতডউল 

অনুযায়ী 

িালািাল খালাদের 

পূদব ৃ

নাি: জনাব গিাোঃ আতিনুল হ্ক 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৯১৯-৮২২১৮১ 

ই-গিইল: aminul75haque@gmail.com 

৫ পণ্যখালাে ক) তেএন্ডএ  এদজন্ট কর্তকৃ 

কাস্টিে তরতলজ অডাৃর ও 

অন্যান্য োংতিষ্ট কা জপত্র 

ট্রাত ক শাখায় োতখদলর 

তিতিদত ট্যাতর  তেতডউল 

অনুযায়ী বন্দরিাশুল তনধাৃরে 

খ) গশড ইনচাজৃ কর্তকৃ শ্রতিক 

ইকুযইপদিন্ট এর িাধ্যদি 

পণ্যখালাদের ব্যবস্থাকরে 

ট্রাত ক শাখা 

গ াবরাকুড়া-কড়ইতলী 

স্থলবন্দর। 

বন্দর ট্যাতর  তেতডউল 

অনুযায়ী বন্দরিাশুল 

গোনালী ব্যাাংক তলোঃ, 

হালুয়াঘাট শাখায় 

জিাপ্রোন। 

িালািাল খালাদের 

পূদব ৃ

নাি: জনাব শাহ্ীন িাহ্মুে 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭১৬-৫২৫৯৪৪ 

ই-গিইল: 

shahinmahmudkendua@gmail.com 
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(২.২) প্রাততষ্ঠাতনক গেবা: 

 

ক্রি গেবার নাি গেবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কা জপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

গেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

গেবাপ্রোদনর 

েিয়েীিা 

োতয়েপ্রাি কিকৃতাৃর নাি, পেতব, গ ান ও ই-

গিইল 

১ বানজট প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

চাতহ্োর তিতিদত বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কতিটির 

অনুদিােনক্রদি 

তহ্োব শাখা প্রদযাজয নয় প্রতত অথবৃছদরর 

তডদেম্বর-িাচ ৃ

নাি: জনাব গিাোঃ আতিনুল হ্ক 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৯১৯-৮২২১৮১ 

ই-গিইল: 

aminul75haque@gmail.com 

২ পেসৃতষ্টর প্রস্তাব 

গপ্ররে 

োংস্থার কিপৃতরতধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়তার তিতিদত 

চাতহ্ো তনরূপেপূবকৃ প্রধান 

কাযাৃলদয় পেসৃতষ্টর প্রস্তাব গপ্ররে 

প্রদযাজয নয় প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব শাহ্ীন িাহ্মুে 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭১৬-৫২৫৯৪৪ 

ই-গিইল: 

shahinmahmudkendua@gmail.com 

৩ তবতিন্ন তবষদয় 

প্রততদবেন গপ্ররে 

োংতিষ্ট তবিা /শাখা গথদক তথ্য 

োংগ্রদহ্র িাধ্যদি 

োংতিষ্ট কর্তপৃদক্ষর 

চাতহ্ো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় তনধাৃতরত েিয় 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব িতনরা গব ি 

পেতব: ওয়যািহাউজসুপাসিননটননেন্ট 

গ ান: ০১৭৪৩৫৪০৯৪০ 

ই-গিইল:  

moniraminu90@gmail.com 

৪ িহ্ািান্য 

রাষ্ট্রপততর 

িাষদের জন্য 

তথ্য গপ্ররে 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর 

চাতহ্ো গিাতাদবক তথ্য গপ্ররে 

োংতিষ্ট কর্তপৃদক্ষর 

চাতহ্ো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব িতনরা গব ি 

পেতব: ওয়যািহাউজসুপাসিননটননেন্ট 

গ ান: ০১৭৪৩৫৪০৯৪০ 

ই-গিইল: moniraminu90@gmail.com 

৫ তবতিন্ন তবষদয় 

অন্যান্য 

ে তর/োংস্থার 

িতািত 

গ্রহ্ে/প্রোন 

োংতিষ্ট তবিা /শাখার িতািত 

গ্রহ্দের িাধ্যদি 

োংতিষ্ট কর্তপৃদক্ষর 

চাতহ্ো অনুযায়ী 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব িতনরা গব ি 

পেতব: ওয়যািহাউজসুপাসিননটননেন্ট 

গ ান: ০১৭৪৩৫৪০৯৪০ 

ই-গিইল: moniraminu90@gmail.com 

৬ অতডট আপতি 

তনষ্পতি 

ব্রডশীট জবাব প্রোন ও তিপক্ষীয় 

েিা আহ্বাদনর িাধ্যদি 

তনধাৃতরত ছদক প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব শাহ্ীন িাহ্মুে 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭১৬-৫২৫৯৪৪ 

ই-গিইল: 
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shahinmahmudkendua@gmail.com 

৭ পণ্য/কায/ৃগেবার 

তবল পতরদশাধ 

আদবেদনর গপ্রতক্ষদত কর্তপৃদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

কায ৃেম্পােদনর 

প্রতযয়ন, তবল 

প্রদযাজয নয় ০৩ কিতৃেবে নাি: জনাব শাহ্ীন িাহ্মুে 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭১৬-৫২৫৯৪৪ 

ই-

গিইল:shahinmahmudkendua@gmail.com 

৮ আয়কর/িযাট 

েরকাতর 

গকাষা াদর 

জিাপ্রোন 

গোনালী ব্যাাংক তলোঃ, হ্ালুয়াঘাট 

শাখা 

কতনৃ োংক্রান্ত তথ্যাতে প্রদযাজয নয় কতদৃনর পর অনূর্ধ্ৃ 

০৭ কিতৃেবে 

নাি: জনাব গিাোঃ আতিনুল হ্ক 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৯১৯-৮২২১৮১ 

ই-গিইল: 

aminul75haque@gmail.com 

 

 

 

(২.৩) অিযন্তরীে গেবা: 

 

ক্রি গেবার নাি গেবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কা জপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

গেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

গেবাপ্রোদনর 

েিয়েীিা 

োতয়েপ্রাি কিকৃতাৃর নাি, পেতব, গ ান ও ই-

গিইল 

১ ভূতি ব্যবস্থাপনা অতধগ্রহ্েকৃত জতির েীিানা 

তচতিতকরে, নািজাতর ও 

েিয়িত ভূতি উন্নয়ন কর 

জতির েখলনািা ও 

গ দজটেহ্ তনধাৃতরত 

ছদক নািজাতরর 

আদবেন, ভূতি উন্নয়ন 

কদরর তবল পতরদশাধ 

এর িাধ্যদি 

তবতধ গিাতাদবক 

গচদকর িাধ্যদি 

প্রদয়াজন অনুযায়ী নাি: জনাব শাহ্ীন িাহ্মুে 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৭১৬-৫২৫৯৪৪ 

ই-গিইল: 

shahinmahmudkendua@gmail.com 

২ তবতিন্ন স্থাপনা 

গিরািত 

আদবেদনর গপ্রতক্ষদত 

কর্তপৃদক্ষর অনুদিােক্রদি 

েহ্কাতর পতরচালক 

(ট্রাত ক) এর েির 

 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

নাি: জনাব গিাোঃ আতিনুল হ্ক 

পেতব: ট্রাত ক পতরেশকৃ 

মুদঠাদ ান: ০১৯১৯-৮২২১৮১ 

ই-গিইল: 

aminul75haque@gmail.com 
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৩) আপনার (গেবাগ্রহ্ীতার) কাদছ আিাদের (গেবাপ্রোনকারীর) প্রতযাশা 

 

ক্রতিক                             প্রততশ্রুত/কাতিত গেবাপ্রাতির লদক্ষয করেীয় 

১ স্বয়াংেম্পূে ৃআদবেন জিাপ্রোন 

২ যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ত ে পতরদশাধ করা 

৩ প্রদযাজয গক্ষদত্র গিাবাইল গিদেজ/ই-গিইদলর তনদেশৃনা অনুেরে করা 

৪ োক্ষাদতর জন্য ধায ৃতাতরদখ তনধাৃতরত েিদয়র পূদবইৃ উপতস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক গ ান/তেতবর না করা 

 

 

৪) গকাদনা না তরক েির হ্দত কাতিত গেবা না গপদল বা গেবাপ্রাতিদত অেন্তুষ্ট হ্দল পযাৃয়ক্রদি তততন গকান কিকৃতাৃর তনকট এবাং কীিাদব গযা াদযা  করদবন তা অতিদযা  প্রততকার 

ব্যবস্থাপনা(GRS)- গত তনম্নরুপিাদব উদেখ থাকদব: 

 

ক্রতিক কখন গযা দযা  করদবন কার েদে গযা াদযা  করদবন গযা াদযাদ র ঠিকানা তনষ্পতির েিয়েীিা 

১ োতয়েপ্রাি কিকৃতাৃ েিাধান তেদত না পারদল অতিদযা  তনষ্পতি কিকৃতাৃ (অতনক) নাি: জনাব গিা: গিাস্তাত জুর রহ্িান 

পেতব: েহ্কাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

গ াবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর 

গ ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৭৫ 

ইদিইল: 

miltonduecon134@gmail.com 

৩০ (তত্রশ) কাযতৃেবে 

২ অতিদযা  তনষ্পতি কিকৃতাৃ তনতেষ্ট েিদয় 

েিাধান তেদত ব্যথ ৃহ্দল 

আতপলকিকৃতাৃ নাি: জনাব তড এি আততকুর রহ্িান 

পেতব: পতরচালক (প্রশােন) 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ, ঢাকা 

গ ান: ০২-৪১০২৫৩০৫ 

ইদিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (তবশ) কাযতৃেবে 

৩ আতপল কিকৃতাৃ তনতেষৃ্ট েিদয় েিাধান তেদত 

ব্যথ ৃহ্দল 

গচয়ারম্যান (দগ্রড- ১) 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

নাি: জনাব গিাোঃ আলি ীর 

পেতব: গচয়ারম্যান (দগ্রড-১) 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ, ঢাকা 

গ ান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

৬০ (ষাট) কাযতৃেবে 
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ই-গিইল: chairman@bsbk.gov.bd 

 

 


