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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

ববনাদপাল স্থলবন্দর 

ববনাদপাল, যদশার। 

www.benapole.bsbk.gov.bd 

বেবাপ্রোন প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

 

১.ভিশন ও ভিশন: 

 রুপকল্প (Vision )       : দক্ষ, ভনরাপদ ও প্রযুভিভনিভর ভিশ্বিাননর স্থলিন্দর। 

অভিলক্ষয (Mission) : স্থলিন্দনরর অিকাঠানিাগত উন্নয়ন, পণ্যহ্যান্ডভলিং ও সিংরক্ষনে আধুভনক প্রযুভির ব্যিহ্ার এিিং সরকাভর-বিসরকাভর অিংশীদাভরনে   

      অপানরটর ভননয়ানগর িাধ্যনি দক্ষ ও সাশ্রয়ী বসিা প্রদান। 

 

২. প্রভতশ্রুত বসিাসমূহ্: 

 

২.১) নাগতরক বেবা: 

ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

১ িথ্য অতধকার আইন, 

২০০৯ অনুোদর িথ্য 

প্রোন/েরবরাহ 

আদবেন প্রাতির পর প্রাতথিৃ 

িথ্য যথাযথ কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

ক) তনধাৃতরি ছদক 

আদবেন  

খ) োতয়ত্বপ্রাি 

কমকৃিাৃ 

প্রাভিস্থান: িািংলানদশ 

স্থলিন্দর কর্তভপনক্ষর 

ওনয়িসাইনটর তথ্য 

অভিকার কননটন্ট এিিং 

তথ্য কভিশননর 

ওনয়িসাইট 

ভলঙ্ক: ফরি 

িথ্য প্রোন োংতিষ্ট 

তবদ্যমান আইন/তবতধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

বক্ষদত্র) 

২০ কাযতৃেবে (অন্য 

বকান ইউতনট বা 

কর্তপৃদক্ষর 

োংতিষ্টিার বক্ষদত্র 

৩০ কাযতৃেবে) 

পেতব: েহকাতর পতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@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 কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

২ েরপত্র ি তেল 

েরবরাহ/তবক্রয় 

যথাযথ আদবেন প্রাতির পর ক) প্রতিষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ)োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

েরপত্র তবজ্ঞতি 

অনুযায়ী নগে/দপ-

অোৃর মার ি 

০১ (এক) কমতৃেবে েরপত্র তবজ্ঞতিদি উতিতখি কমকৃিাৃ 

৩ অতিদযাগ গ্রহণ ও 

তনষ্পতি 

অতিদযাগ প্রাতির পর 

তবতধদি তনধাৃতরি প্রতক্রয়ায় 

বকাদনা তনধাৃতরি ছক 

বনই 

তবনামূদল্য অতিদযাগ প্রতিকার 

ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

তনদেতৃশকা মদি 

পেতব: উপপতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০১-৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৪ জনস্বাথ ৃ োংতিষ্ট 

গুরুত্বপূণ ৃ িথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকাশ 

ওদয়বোইদটর মাধ্যদম বকাদনা তনধাৃতরি ছক 

বনই 

তবনামূদল্য েদবাৃচ্চ ০৭ কমতৃেবে পেতব: েহকাতর বপ্রাগ্রামার 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৫ ভসএন্ডএফ 

এনেন্টসমূহ্নক বন্দর 

লাইনসন্স প্রদান 

সিংভিষ্ট কাগেপত্রসহ্ 

ভসএন্ডএফ এনেন্ট এর 

আনিদননর বপ্রভক্ষনত 

প্রশােন শাখা নতুন লাইদেন্স 

প্রোদনর বক্ষদত্র 

১২৭৫.০০ ও লাইদেন্স 

নবায়দন ৬৭৫.০০ 

জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখা 

০৩ তেন কমতৃেবে পেতব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

 

 
৬ তেএন্ডএ  এদজন্ট 

কমচৃাতরদের পতরচয়পত্র 

বন্দদরর তনধাৃতরি  রদম 

তেএন্ডএ  এদজন্ট কর্তকৃ 

আদবেন 

প্রশােন শাখা নতুন পতরচয়পদত্রর 

বক্ষদত্র ৩৮৭.৫০ টাকা 

এবাং পতরচয়পত্র 

নবায়দন ১৮৭.৫০ 

টাকা জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখা 

০৩ তেন কমতৃেবে পেতব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

 

৭ ট্রান্সদপাট ৃ কমচৃাতরদের 

পতরচয়পত্র 

ট্রান্সদপাট ৃমাতলক েতমতির 

সুপাতরদশর তিতিদি োংতিষ্ট 

ট্রান্সদপাট ৃকর্তকৃ আদবেন 

প্রশােন শাখা নতুন পতরচয়পদত্রর 

বক্ষদত্র ১৬০.০০ টাকা 

এবাং পতরচয়পত্র 

নবায়দনর বক্ষদত্র 

২৫.০০ টাকা জনিা 

ব্যাাংক, ববনাদপাল 

শাখা 

 

০৩ তেন কমতৃেবে পেতব: উপপতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৩ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 
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ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, ই-

বমইল 

৮ বন্দদর আমোতনকৃি 

পদের অবস্থান 

ওদয়বোইদট আমোতনকৃি 

পদের অবস্থান সম্পনকভ 

অিভহ্তকরে 

প্রশােন শাখা প্রদযাজয নয় প্রদয়াজন অনুযায়ী বয 

বকাদনা েময় 

পেতব: েহকাতর বপ্রাগ্রামার 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৯ বন্দর মাশুল গ্রহণ বন্দর মাশুল জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখায় পতরদশাধ 

োদপদক্ষ মালামাল ছাড়করণ  

রাজস্ব শাখা বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

পেতব: েহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০১৩১৮-৩৫১৭৬৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

১০ পেখালাে ক) তেএন্ডএ  এদজন্ট কর্তকৃ 

কাস্টমে তরতলজ অোৃর ও 

অন্যান্য োংতিষ্ট  কাগজপত্র 

রাজস্ব েিদর োতখদলর 

তিতিদি ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী বন্দর মাশুল 

তনধাৃরণ 

খ) বশে ইনচাজৃ কর্তকৃ 

শ্রতমক/ইক্যযইপদমন্ট এর 

মাধ্যদম পে খালাদের 

ব্যবস্থাকরণ 

ক) রাজস্ব শাখা 

খ) ট্রাত ক শাখা 

বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী িন্দর িাশূল 

জনিা ব্যাাংক, 

ববনাদপাল শাখায় জমা 

প্রোন 

মালামাল খালাদের 

পূদব ৃ

পেতব: েহকাতর বপ্রাগ্রামার 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

১১ আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাদল যাত্রীদের 

সুতবধা 

ববনাদপাল স্থলবন্দদরর 

আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাদল বোনালী ব্যাাংদকর 

বুদথ  যাতেতলটিজ চাজৃ গ্রহণ 

আন্তজৃাতিক প্যাদেঞ্জার 

টাতমনৃাল িবন, যাত্রী 

রতশে প্রোন 

বন্দর ট্যাতর  তেতেউল 

অনুযায়ী যাত্রী প্রতি 

(িযাটেহ) ৪৯.৪৭ 

টাকা  

ইতমদগ্রশন কর্তকৃ 

গমনাগমদনর 

তনধাৃতরি েময় 

অনুযায়ী 

পেতব: েহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৫ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 
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(২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক বেবা: 

 

 

ক্রম বেবার নাম বেবা প্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, 

ই-বমইল 

১ বাদজট বরাদ্দ/তবিাজন  চাতহোর তিতিদি বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কতমটির 

অনুদমােনক্রদম 

ক) খািওয়ারী প্রাক্কলন 

খ) তহোব শাখা 

প্রদযাজয নয় প্রতি অথবৃছদরর 

তেদেম্বর-মাচ ৃ

পেতব: তহোবরক্ষণ কমকৃিাৃ, অঃদাঃ 

ব ান: ০১৭৩৩-০২৯৪৮৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

২ েনিল পদায়ননর প্রস্তাি 

বপ্ররে 

িন্দনরর কি ভপভরভির 

আনলানক িাস্তি 

প্রনয়ােনীয়তার ভিভিনত 

চাভহ্দা ভনরূপেপূি ভক েনিল 

পদায়ননর প্রস্তাি বপ্ররে 

প্রন ােয নয় প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: প্রশােতনক কমকৃিাৃ 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবতিন্ন তবষদয় প্রতিদবেন 

বপ্ররণ 

োংতিষ্ট তবিাগ/শাখা বথদক 

িথ্য োংগ্রদহর মাধ্যদম 

ক) োংতিষ্ট কর্তপৃদক্ষর চাতহো 

অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় তনধাৃতরি েময় 

অনুযায়ী 

পেতব: প্রশােতনক কমকৃিাৃ 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির 

িাষদণর জন্য িথ্য 

বপ্ররণ 

িািংলানদশ স্থলিন্দর 

কর্তভপনক্ষর চাভহ্দা 

বিাতানিক তথ্য বপ্ররে 

ক) চাতহো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: েহকাতর পতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৫ তবতিন্ন তবষদয় অন্যান্য 

ে ির/োংস্থার মিামি 

গ্রহণ/প্রোন 

োংতিষ্ট তবিাগ/শাখার 

মিামি গ্রহদণর মাধ্যদম 

ক) চাতহো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: প্রশােতনক কমকৃিাৃ 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd  

৬ অতেট আপতি তনষ্পতি ব্রেশীট জবাব প্রোন ও 

তিপক্ষীয় েিা আহবাদনর 

মাধ্যদম 

ক) তনধাৃতরি ছদক 

খ) তহোব শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: তহোবরক্ষণ কমকৃিাৃ, অঃদাঃ 

ব ান: ০১৭৩৩-০২৯৪৮৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 
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ক্রম বেবার নাম বেবা প্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবাপ্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান, 

ই-বমইল 

৭ মামলা োংক্রান্ত তবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব বপ্ররণ 

আইন উপদেষ্টার মাধ্যদম 

োংতিষ্ট মামলার তবষদয় 

িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন 

ক) চাতহো অনুযায়ী 

খ) প্রশােন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: প্রশােতনক কমকৃিাৃ 

ব ান: ০১৭৭১-০১৬৯৬৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৮ পে/কায/ৃদেবার তবল 

পতরদশাধ 

আনিদননর বপ্রভক্ষনত 

কর্তভপনক্ষর অনুনিাদনক্রনি 

ক) কা ভসম্পাদননর প্রতযয়ন, 

ভিল 

খ) ভহ্সাি শাখা 

প্রন ােয নয় ০৩ (ভতন) 

কি ভভদিস 

পেতব: উপপতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০১-৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৯ েরপত্র/কাযেৃম্পােন 

জামানি ব রি প্রোন 

আনিদননর বপ্রভক্ষনত 

কর্তভপনক্ষর অনুনিাদনক্রনি 

ক) বিয়াদ উিীে ভ হ্ওয়া 

সিংক্রান্ত প্রিােপত্র/শ ভতভ পূরে 

সানপনক্ষ  

খ) ভহ্সাি শাখা 

প্রন ােয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পেতব: তহোবরক্ষণ কমকৃিাৃ, অঃদাঃ 

ব ান: +৮৮০১৭৩৩-০২৯৪৮৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd  

১০ আয়কর/মূেক েরকাতর 

বকাষাগাদর জমা প্রোন 

বসানালী ব্যািংক 

বিনানপাল শাখা 

ক) কিনৃ োংক্রান্ত িথ্যাতে  

খ) তহোব শাখা 

প্রন ােয নয় কিদৃনর পর অনূর্ধ্ৃ 

০৭ (োি)  

কমতৃেবে 

পেতব: তহোবরক্ষণ কমকৃিাৃ, অঃদাঃ 

ব ান: +৮৮০১৭৩৩-০২৯৪৮৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

 

 

(২.৩) অিযন্তরীণ বেবা: 

 

ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবা প্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান ই-

বমইল 

১ ক) ব্যতক্তগি 

প্রদয়াজদন োিতরক 

যানবাহন ব্যবহাদরর 

অনুমতি 

খ) যানবাহন 

ব্যবস্থাপনা 

আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) তরক্যযইতজশন স্লীপ 

খ) প্রশােন শাখা 

ক) তবতধ অনুযায়ী 

খ) ব্যতক্তগি গাতড় 

ব্যবহাদরর বক্ষদত্র 

প্রদযাজয ত  মােদশদষ 

প্রকৃি ব্যবহাদরর 

তিতিদি ববিন তবদলর 

োদথ েমন্বদয়র মাধ্যদম 

মােদশদষ পেতব: েহকাতর পতরচালক (প্রশােন) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd  
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ক্রম বেবার নাম বেবাপ্রোন পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

বেবামূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

বেবা প্রোদনর 

েময়েীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর নাম, পেতব, ব ান ই-

বমইল 

২ জতম অতধগ্রহ্ে িন্দনরর প্রনয়ােন অনু ায়ী 

েভি অভিগ্রহ্নের প্রস্তাি  

প্রিান দিনর বপ্ররে 

স্থাির সম্পভি অভিগ্রহ্ে ও 

হুকুি দখল আইন, ২০১৭ 

অনু ায়ী সিংভিষ্ট কাগেপত্র 

ভিভি বিাতানিক 

বচনকর িাধ্যনি 

ভিভি 

বিাতানিক 

পেতব: উপপতরচালক (ট্রাত ক) 

ব ান: ০২-৪৭৭৭৯৫৬০১-৯ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৩ ভূতম ব্যবস্থাপনা অভিগ্রহ্েকৃত েভির সীিানা 

ভচভিতকরে, নািোভর ও 

সিয়িত ভূভি উন্নয়ন কর 

পভরনশাি এর িাধ্যনি 

ক) েভির দখলনািা ও 

বগনেটসহ্ ভনি ভাভরত ছনক 

নািোভরর আনিদন, ভূভি 

উন্নয়ন কনরর ভিল 

খ) প্রশাসন শাখা 

ভিভি বিাতানিক 

বচনকর িাধ্যনি 

প্রনয়ােন 

অনু ায়ী 

পেতব: উপেহকাতর প্রদকৌশলী (তেতিল) 

ব ান: +৮৮০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৪ ভিভিন্ন স্থাপনা 

বিরািত 

আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) প্রশােন শাখা 

খ) প্রনকৌশল শাখা 

গ) ট্রাভফক শাখা 

প্রন ােয নয় িাস্তি প্রনয়ােন 

অনু ায়ী 

পেতব: উপেহকাতর প্রদকৌশলী (তেতিল) 

ব ান: +৮৮০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৫ অনটানিশন ভসনেি আদবেদনর বপ্রতক্ষদি 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

প্রশােন শাখা 

 

প্রন ােয নয় িাস্তি প্রনয়ােন 

অনু ায়ী 

পেতব: েহকাতর বপ্রাগ্রামার 

ব ান: +৮৮০১৩১৮-৩৫১৭৩৪ 

ই-বিইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

 

 

 

৩) আপনার (নসিাগ্রহ্ীতার) কানছ আিানদর (নসিাপ্রদানকারীর) প্রতযাশা 

 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত বসিাপ্রাভির লনক্ষয করেীয় 

১ স্বয়িংসম্পূে ভ আনিদন েিাপ্রদান 

২  থা থ প্রভক্রয়ায় প্রনয়ােনীয় ভফস পভরনশাি করা 

৩ প্রন ােয বক্ষনত্র বিািাইল বিনসে/ই-বিইনলর ভননদ ভশনা অনুসরে করা 

৪ সাক্ষানতর েন্য িা ভ তাভরনখ ভনি ভাভরত সিনয়র পূনি ভই উপভস্থত থাকা 

৫ অনািশ্যক বফান/তদভির না করা 
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৪) বকাননা নাগভরক িন্দর হ্নত কাভিত বসিা না বপনল িা বসিাপ্রাভিনত অসন্তুষ্ট হ্নল প ভায়ক্রনি ভতভন বকান কি ভকতভার ভনকট এিিং কীিানি ব াগান াগ করনিন তা 

অভিন াগ প্রভতকার ব্যিস্থাপনা (GRS) এ ভনম্নরূপিানি উনেখ করনত হ্নি: 

 

ক্রভিক কখন ব াগন াগ করনিন কার সনে ব াগান াগ করনিন ব াগান ানগর ঠিকানা ভনষ্পভির সিয়সীিা 

১ দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা সিািান ভদনত না পারনল অভিন াগ ভনষ্পভি কি ভকতভা (অভনক) নাম: জনাব বমাোঃ মতনরুজ্জামান 

পেতব: পতরচালক (ট্রাত ক) 

ববনাদপাল স্থলবন্দর 

মুদ াদ ান: +৮৮-০১৭৩৩-০২৯৪৮৬ 

ই-বমইল: 

benapolelaandport@bsbk.gov.bd 

৩০ (ভত্রশ) কা ভভদিস 

২ অভিন াগ ভনষ্পভি কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় 

সিািান ভদনত ব্যথ ভ হ্নল 

আভপল কি ভকতভা নাি: েনাি ভি এি আভতকুর রহ্িান 

পদভি: পভরচালক (প্রশাসন) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

বফান:+৮৮-০১৩১৮৩৫১৭৪২ 

ইনিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (ভিশ) কা ভভদিস 

৩ আভপল কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় সিািান ভদনত 

ব্যথ ভ হ্নল 

বচয়ারম্যান  নাি: েনাি বিাঃ আলিগীর 

পদভি: বচয়ারম্যান (নগ্রি- ১) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

বফান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-বিইল: chairman@bsbk.gov.bd 

৬০ (ষাট) কা ভভদিস 
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