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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

ভ ামরা স্থলবন্দর 

ভ ামরা, সাতক্ষীরা। 

www.bsbk.gov.bd 

ভসবাপ্রোন প্রততশ্রুতত (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. প্রততশ্রুত ভসবাসমূহ: 

২.১) নাগতরক ভসবা: 

 

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেভি, ভ ান ও ই-

ভমইল) 

১ তথ্য অতধকার আইন, 

২০০৯ অনুসাদর তথ্য 

প্রোন/সরবরাহ 

আদবেন প্রাতির পর প্রাতথতৃ 

তথ্য যথাযথ কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম 

ক) তনধাৃতরত ছদক 

আদবেন  

খ) োতয়ত্ব প্রাি 

কমকৃতাৃ 

তথ্য প্রোন সাংতিষ্ট 

তবদ্যমান 

আইন/তবতধ 

অনুযায়ী (প্রদযাজয 

ভক্ষদত্র) 

২০ কাযতৃেবস (অন্য 

ভকাদনা ইউতনট বা 

কর্তপৃদক্ষর 

সাংতিষ্টতার ভক্ষদত্র 

৩০ কাযতৃেবস) 

নাম: জনাব সঞ্জয় বাড়ৈ 

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ েরপত্র ত তসল 

সরবরাহ/তবক্রয় 

যথাযথ আদবেন প্রাতির 

পর 

ক) প্রততষ্ঠাদনর প্যাদে 

আদবেন 

খ) োতয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ 

েরপত্র তবজ্ঞতি 

অনুযায়ী নগে/দপ-

অোৃর মার ত 

০১ তেন েরপত্র তবজ্ঞতিদত উতিতখত কমকৃতাৃ 

৩ অত দযাগ গ্রহণ ও 

তনষ্পতি 

অত দযাগ প্রাতির পর 

তবতধদত তনধাৃতরত প্রতক্রয়ায় 

ভকাদনা তনধাৃতরত ছক 

ভনই 

তবনামূদল্য অত দযাগ প্রততকার 

ব্যবস্থা সাংক্রান্ত 

তনদেতৃশকা মদত 

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়েপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেভি, ভ ান ও ই-

ভমইল) 

৪ 

 

জনস্বাথ ৃ সাংতিষ্ট 

গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য 

অবমুক্তকরণ/প্রকাশ 

ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম ভকান তনধাৃতরত ছক 

ভনই 

তবনামূদল্য সদবাৃচ্চ ০৭ তেবস পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৫ বন্দদর আমোতনকৃত 

পদের অবস্থান 

ভনাটিশদবাদেরৃ মাধ্যদম ট্রাত ক শাখা প্রদযাজন্য নয় প্রদয়াজন অনুযায়ী ভয 

ভকান সময় 

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ বন্দর মাশুল গ্রহণ বন্দর মাশুল ভসানালী 

ব্যাাংক তলতমদটে, ভ ামরা 

শাখায় পতরদশাধসাদপদক্ষ 

মালামাল ছাৈকরণ 

ট্রাত ক শাখা বন্দর ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী 

মালামাল খালাদসর 

পূদব ৃ

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭  পেখালাস ক) তসএন্ডএ  এদজন্ট 

কর্তকৃ কাস্টমস তরতলজ 

অোৃর ও অন্যান্য সাংতিষ্ট 

কাগজপত্র রাজস্ব েিদর 

োতখদলর ত তিদত ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী বন্দর 

মাশুল তনধাৃরণ 

খ) ভশে ইনচাজৃ কর্তকৃ 

শ্রতমক/ইক্যযইপদমন্ট এর 

মাধ্যদম পে খালাদসর 

ব্যবস্থাকরণ 

ট্রাত ক শাখা বন্দর ট্যাতর  

তসতেউল অনুযায়ী 

বন্দর মাশুল 

ভসানালী ব্যাাংক 

তলতমদটে, ভ ামরা 

শাখায় জমা প্রোন 

মালামাল খালাদসর 

পূদব ৃ

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

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

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেভি, ভ ান 

ও ই-ভমইল) 

১ বাদজট প্রস্তাব ভপ্ররণ  চাতহোর ত তিদত বাদজট 

ব্যবস্থাপনা কতমটির 

অনুদমােনক্রদম 

ক) খাতওয়ারী প্রাক্কলন 

খ) তহসাব শাখা 

প্রদযাজয নয় প্রতত অথবৃছদরর 

তেদসম্বর-মাচ ৃ

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ জনবল পোয়ন বন্দদরর কমপৃতরতধর আদলাদক 

বাস্তব প্রদয়াজনীয়তার ত তিদত 

চাতহো জনবল পোয়ন এর 

প্রস্তাব ভপ্ররণ 

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

তনধাৃতরত ছদক 

খ) ওদয়বসাইট 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩ তবত ন্ন তবষদয় প্রততদবেন 

ভপ্ররণ 

সাংতিষ্ট তব াগ/শাখা ভথদক 

তথ্য সাংগ্রদহর মাধ্যদম 

ক) সাংতিষ্ট কর্তপৃদক্ষর 

চাতহো অনুযায়ী 

খ) প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় তনধাৃতরত সময় 

অনুযায়ী 

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৪ তবত ন্ন তবষদয় অন্যান্য 

েির/সাংস্থার মতামত 

গ্রহণ/প্রোন 

সাংতিষ্ট তব াগ/শাখার মতামত 

গ্রহদণর মাধ্যদম 

ক) চাতহো অনুযায়ী 

খ) প্রশাসন শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: সহকাতর পতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ান: +৮৮০১৬৮২-৮৪৬৫১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৫ অতেট আপতি তনষ্পতি ব্রেশীট জবাব প্রোন ও 

তিপক্ষীয় স া আহবাদনর 

মাধ্যদম 

ক) তনধাৃতরত ছদক 

খ) অতেট শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৬ পে/কায/ৃদসবার তবল 

পতরদশাধ 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) কাযসৃম্পােদনর প্রতযয়ন, 

তবল  

খ) তহসাব শাখা 

প্রদযাজয নয় ০৩ (ততন) 

কমতৃেবস 

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৭ েরপত্র/কাযসৃম্পােন 

জামানত ভ রত প্রোন 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

ক) ভময়াে উিীণ ৃহওয়া 

সাংক্রান্ত প্রমাণপত্র/শত ৃপূরণ 

সাদপদক্ষ  

খ) তহসাব শাখা 

প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: উপসহ্কাভর প্রনকৌশলী (ভসভিল) 

ভ ান: +৮৮০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 
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ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেভি, ভ ান 

ও ই-ভমইল) 

৮ আয়কর/ যাট সরকাতর 

ভকাষাগাদর জমা প্রোন 

ভসানালী ব্যাাংক তলতমদটে, 

সাতক্ষীরা শাখা 

ক) কতনৃ সাংক্রান্ত তথ্যাতে  

খ) তহসাব শাখা 

প্রদযাজয নয় কতদৃনর পর অনুর্ধ্ৃ 

০৭ (সাত) 

কমতৃেবস 

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

 

(২.৩) অ যন্তরীণ ভসবা: 

 

ক্রম ভসবার নাম ভসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

ভসবাপ্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (নাম, পেভি, ভ ান 

ও ই-ভমইল) 

১ ভূতম ব্যবস্থাপনা অতধগ্রহণকৃত কতমর সীমানা 

তচতিতকরণ, নামজাতর ও 

সময়মত ভূতম উন্নয়ন কর 

পতরদশাধ এর মাধ্যদম 

ক) জতমর েখলনামা ও 

ভগদজটসহ তনধাৃতরত ছদক 

নামজাতরর আদবেন, ভূতম 

উন্নয়ন কদরর তবল  

খ) প্রশাসন শাখা 

তবতধ ভমাতাদবক 

ভচদকর মাধ্যদম 

প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: তহসাবরক্ষণ কমকৃতাৃ 

ভ ান: +৮৮০১৭২০-৬৫০৯৯৩ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

২ তবত ন্ন স্থাপনা 

ভমরামত 

আদবেদনর ভপ্রতক্ষদত 

কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

প্রদকৌশল শাখা প্রদযাজয নয় বাস্তব প্রদয়াজন 

অনুযায়ী 

পদভি: উপসহ্কাভর প্রনকৌশলী (ভসভিল) 

ভ ান: +৮৮০১৭১৭-৮৬৪৮১২ 

ই-বিইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

 

৩। আপনার (দসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (দসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা: 

                

ক্রতমক প্রততশ্রুত/কাতিত ভসবাপ্রাতির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ৃআদবেন জমা প্রোন 

২ যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ত স পতরদশাধ করা 

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

৪ সাক্ষাদতর জন্য ধায ৃতাতরদখ তনধাৃতরত সমদয়র পূদবইৃ উপতস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক ভ ান/তেতবর না করা 
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৪) বকাননা নাগভরক িন্দর হ্নত কাভিত বসিা না বপনল িা বসিাপ্রাভিনত অসন্তুষ্ট হ্নল পর্ ভায়ক্রনি ভতভন বকান কি ভকতভার ভনকট এিিং কীিানি বর্াগানর্াগ করনিন তা 

অভিনর্াগ প্রভতকার ব্যিস্থাপনা (GRS) এ ভনম্নরূপিানি উনেখ করনত হ্নি: 

 

ক্রভিক কখন বর্াগনর্াগ করনিন কার সনে বর্াগানর্াগ করনিন বর্াগানর্ানগর ঠিকানা ভনষ্পভির সিয়সীিা 

১ দাভয়েপ্রাি কি ভকতভা সিাধান ভদনত না পারনল অভিনর্াগ ভনষ্পভি কি ভকতভা (অভনক) নাম: জনাব ভমাোঃ মামুন কবীর তর োর 

পেতব: উপপতরচালক (ট্রাত ক) 

ভ ামরা স্থলবন্দর 

মুদ াদ ান: +৮৮-০১৯১৪-৩৯৭৬৬৬ 

ই-ভমইল: 

bhomralandport@bsbk.gov.bd 

৩০ (ভিশ) কার্ ভভদিস 

২ অভিনর্াগ ভনষ্পভি কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় 

সিাধান ভদনত ব্যর্ ভ হ্নল 

আভপল কি ভকতভা নাি: জনাি ভি এি আভতকুর রহ্িান 

পদভি: পভরচালক (প্রশাসন) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

ব ান:+৮৮-০১৩১৮৩৫১৭৪২ 

ইনিইল: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

২০ (ভিশ) কার্ ভভদিস 

৩ আভপল কি ভকতভা ভনভদষ্ট সিনয় সিাধান ভদনত 

ব্যর্ ভ হ্নল 

ভচয়ারম্যান  নাি: জনাি বিাোঃ আলিগীর 

পদভি: বচয়ারম্যান (নেি- ১) 

িািংলানদশ স্থলিন্দর কর্তভপক্ষ, ঢাকা 

ব ান: ০২-৪১০২৫৩০০ 

ই-বিইল: 

chairman@bsbk.gov.bd 

৬০ (ষাট) কার্ ভভদিস 
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