বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃ ক্ষ

ববনাদপাল স্থলবন্দর
ববনাদপাল, যদশার।
১. ভিশন ও ভিশন:
রুপকল্প (Vision): স্থলপথে স্থলবন্দথেে িাধ্যথি আিদাভন-েপ্তাভন সহজীকেণ
অভিলক্ষ (Mission): স্থলবন্দথেে অবকাঠাথিা উন্নয়ন, বন্দথেে দক্ষ কাথ্াগ ব্যবস্থাপনা, সংেক্ষণ, সুভবধাে িান উন্নয়ন এবং কার্ গকে সসবা প্রদাথনে উথেথে
অংশীদাভেত্বমূলক উথযাথ্ে সুথর্া্ সৃভি।
২. প্রভিশ্রুি সসবাসমূহ:
২.১) নাগররক বেবা:
ক্রম
১

২
৩

৪

বেবার নাম

বেবা প্রোন পদ্ধরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং বেবামূল্য এবাং পররদশাধ
প্রারিস্থান
পদ্ধরি
িথ্য অরধকার আইন, আদবেন প্রারির পর প্রারথ ৃি িথ্য ক) রনধ ৃাররি ছদক আদবেন িথ্য প্রোন োংরিষ্ট
২০০৯ অনুোদর িথ্য যথাযথ
কর্তপ
রবদ্যমান
আইন/রবরধ
ৃ দক্ষর খ) োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা
প্রোন/েরবরাহ
অনুদমােনক্রদম
অনুযায়ী (প্রদযাজয বক্ষদত্র)

বেবা প্রোদনর েময়েীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃাে নাম,
পেবী, ব ান, ই-বমইল
২০ কায ৃরেবে (অন্য জনাব লাকী ববগম
বকান
ইউরনট
বা েহকারী পররচালক (প্রশােন),
কর্তপৃ দক্ষর োংরিষ্টিার অঃদাঃ
বক্ষদত্র ৩০ কায ৃরেবে)
ব ান: ০১৭২১-৩৪০৬৩১
েরপত্র
ি রেল যথাযথ আদবেন প্রারির পর
ক) প্ররিষ্ঠাদনর প্যাদে েরপত্র রবজ্ঞরি অনুযায়ী ০১ রেন
েরপত্র রবজ্ঞরিদি উরিরখি
েরবরাহ/রবক্রয়
আদবেন
নগে/দপ-অে ৃার মার ি
কমৃকিৃা
খ) োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা
অরিদযাগ গ্রহণ ও রনষ্পরি অরিদযাগ প্রারির পর রবরধদি বকান রনধ ৃাররি ছক বনই
রবনামূদল্য
অরিদযাগ
প্ররিকার জনাব আবদুল জরলল
রনধ ৃাররি প্ররক্রয়ায়
ব্যবস্থা
োংক্রান্ত পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
রনদে ৃরশকা মদি
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
জনস্বাথ ৃ োংরিষ্ট গুরুত্বপূণ ৃ ওদয়বোইদটর মাধ্যদম
বকান রনধ ৃাররি ছক বনই
রবনামূদল্য
েদব ৃাচ্চ ০৭ রেবে
জনাব সিাঃ বহাদেন আলী
িথ্য অবমুক্তকরণ/প্রকাশ
য়জুল
েহকারী বপ্রাগ্রামার
ব ান: ০১৯২৫-৩৪০৮৯৪
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ক্রম
৫

৬

৭

বেবার নাম

বেবা প্রোন পদ্ধরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং বেবামূল্য এবাং পররদশাধ
প্রারিস্থান
পদ্ধরি
ভসএন্ডএফ এথজন্টসমূহথক সংভিি কা্জপত্রসহ ভসএন্ডএফ প্রশােন শাখা
নতুন লাইদেন্স প্রোদনর
বন্দর লাইথসন্স প্রদান
এথজন্ট এে আথবদথনে সপ্রভক্ষথি
বক্ষদত্র ১২৭৫/- এবাং
লাইদেন্স নবায়দনর বক্ষদত্র
৬৭৫/-টাকা,
জনিা
ব্যাাংক, ববনাদপাল শাখা
রেএন্ডএ
এদজন্ট বন্দদরর রনধ ৃাররি রদম
প্রশােন শাখা
নতুন পররচয়পদত্রর বক্ষদত্র
কমৃচারীদের পররচয়পত্র
রেএন্ডএ এদজন্ট কর্তক
৩৮৭.৫০/এবাং
ৃ
আদবেন
পররচয়পত্র
নবায়দনর
বক্ষদত্র ১৮৭.৫০/-জনিা
ব্যাাংক, ববনাদপাল শাখা
ট্রান্সদপাট ৃ কমৃচারীদের ট্রান্সদপাট ৃ মারলক েরমরির
প্রশােন শাখা
নতুন পররচয়পদত্রর বক্ষদত্র
পররচয়পত্র
সুপাররদশর রিরিদি োংরিষ্ট
১৬০.০০ এবাং পররচয়পত্র
ট্রান্সদপাট ৃ কর্তক
নবায়দনর বক্ষদত্র ২৫.০০
ৃ আদবেন
টাকা জনিা ব্যাাংক,
ববনাদপাল শাখা

৮

বন্দদর
আমোরনকৃি বন্দদরর ওদয়বোইদট
পদের অবস্থান
আমোরনকৃি পদের অবস্থান
সম্পথকগ অবভহিকেণ

প্রশােন শাখা

প্রদযাজয নয়

৯

বন্দর মাশুল প্রোন ও বন্দর মাশুল জনিা ব্যাাংক,
গ্রহণ
ববনাদপাল শাখায় পররদশাধ
োদপদক্ষ মালামাল ছাড়করণ

রাজস্ব শাখা

বন্দর ট্যারর
অনুযায়ী

১০

পে খালাে

ক) রেএন্ডএ এদজন্ট কর্তক
ৃ ক) রাজস্ব শাখা
কাস্টমে রররলজ অে ৃার ও খ) ট্রার ক শাখা
অন্যান্য োংরিষ্ট
কাগজপত্র
রাজস্ব েিদর োরখদলর রিরিদি
ট্যারর রেরেউল অনুযায়ী বন্দর
মাশুল রনধ ৃারণ
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বেবা প্রোদনর েময়েীমা
০৩ রেন কমৃরেবে

০৩ রেন কমৃরেবে

জনাব লাকী ববগম
েহকারী পররচালক (প্রশােন),
অঃদাঃ
ব ান: ০১৭২১-৩৪০৬৩১

০৩ রেন কমৃরেবে

জনাব লাকী ববগম
েহকারী পররচালক (প্রশােন),
অঃদাঃ
ব ান: ০১৭২১-৩৪০৬৩১

প্রদয়াজন অনুযায়ী বয
বকান েময়

রেরেউল

বন্দর ট্যারর রেরেউল
অনুযায়ী বন্দে িাশূল
জনিা ব্যাাংক, ববনাদপাল
শাখায় জমা প্রোন

োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃাে নাম,
পেবী, ব ান, ই-বমইল
জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬

জনাব সিাঃ বহাদেন আলী
য়জুল
েহকারী বপ্রাগ্রামার
ব ান: ০১৯২৫-৩৪০৮৯৪
মালামাল খালাদের পূদব ৃ জনাব বমাহাম্মে বমদহেী
হাোন
েহকারী পররচালক (ট্রার ক)
ব ান: ০১৮৬৬-৮৭১০৬১
মালামাল খালাদের পূদব ৃ জনাব বমাহাম্মে বমদহেী
হাোন
েহকারী পররচালক (ট্রার ক)
ব ান: ০১৮৬৬-৮৭১০৬১

ক্রম

১১

বেবার নাম

আন্তজৃারিক
টারমৃনাদল
সুরবধা

বেবা প্রোন পদ্ধরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

বেবামূল্য এবাং পররদশাধ
পদ্ধরি

বেবা প্রোদনর েময়েীমা

খ) বশে ইনচাজৃ কর্তক
ৃ
শ্ররমক/ইক্যযইপদমন্ট এর মাধ্যদম
পে খালাদের ব্যবস্থাকরণ
প্যাদেঞ্জার ববনাদপাল
স্থলবন্দদরর আন্তজৃারিক
প্যাদেঞ্জার বন্দর ট্যারর রেরেউল ইরমদগ্রশন কর্তক
ৃ
যাত্রীদের আন্তজৃারিক
প্যাদেঞ্জার টারমৃনাল িবন, যাত্রী ররশে অনুযায়ী যাত্রী প্ররি গমনাগমদনর রনধ ৃাররি
টারমৃনাদল বোনালী ব্যাাংদকর প্রোন
(িযাটেহ) ৪৪.৯০ টাকা
েময় অনুযায়ী
বুদথ যারেরলটিজ চাজৃ গ্রহণ

োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃাে নাম,
পেবী, ব ান, ই-বমইল

জনাব রহদমল জাহান
েহকারী পররচালক (ট্রার ক)
ব ান: ০১৭২৭-৪৩৭৩৩৮

(২.২) প্রারিষ্ঠারনক বেবা:
ক্রম

বেবার নাম

১

বাদজট বরাদ্দ/রবিাজন

২

পেসৃরষ্ট

৩

রবরিন্ন রবষদয় প্ররিদবেন
বপ্ররণ

৪

মহামান্য রাষ্ট্রপরির
িাষদণর জন্য িথ্য বপ্ররণ

৫

রবরিন্ন রবষদয় অন্যান্য
ে ির/োংস্থার মিামি
গ্রহণ/প্রোন

বেবা প্রোন পদ্ধরি
চারহোর রিরিদি বাদজট
ব্যবস্থাপনা
করমটির
অনুদমােনক্রদম
োংস্থার কমৃপরররধর আদলাদক
বাস্তব প্রদয়াজনীয়িার রিরিদি
চারহো রনরূপণপূব ৃক পে সৃরষ্টর
প্রস্তাব সপ্রেণ
োংরিষ্ট রবিাগ/শাখা বথদক
িথ্য োংগ্রদহর মাধ্যদম

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

বেবামূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরি

ক) খািওয়ারী প্রাক্কলন
খ) রহোব শাখা

প্রদযাজয নয়

প্রথর্াজয নয়

প্রদযাজয নয়

ক) োংরিষ্ট কর্তপৃ দক্ষর চারহো প্রদযাজয নয়
অনুযায়ী
খ) প্রশােন শাখা
বাংলাথদশ
স্থলবন্দে ক) চারহো অনুযায়ী
প্রদযাজয নয়
কর্তপগ থক্ষে চাভহদা সিািাথবক খ) প্রশােন শাখা
িথ্য সপ্রেণ
োংরিষ্ট রবিাগ/শাখার মিামি ক) চারহো অনুযায়ী
প্রদযাজয নয়
গ্রহদণর মাধ্যদম
খ) প্রশােন শাখা
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বেবা প্রোদনর
েময়েীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃাে নাম,
পেবী, ব ান, ই-বমইল

প্ররি
অথ ৃবছদরর জনাব আবদুল জরলল
রেদেম্বর-মাচ ৃ
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
বাস্তব
প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
অনুযায়ী
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
রনধ ৃাররি
অনুযায়ী
বাস্তব
অনুযায়ী
বাস্তব
অনুযায়ী

েময় জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬

ক্রম

বেবার নাম

বেবা প্রোন পদ্ধরি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

বেবামূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরি

ক) রনধ ৃাররি ছদক
খ) রহোব শাখা

প্রদযাজয নয়

ক) চারহো অনুযায়ী
খ) প্রশােন শাখা

প্রদযাজয নয়

পে/কায ৃ/দেবার রবল
পররদশাধ

ব্রেশীট জবাব প্রোন ও
রিপক্ষীয় েিা আহবাদনর
মাধ্যদম
আইন উপদেষ্টাে মাধ্যদম
োংরিষ্ট মামলার রবষদয়
িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব প্রোন
আথবদথনে সপ্রভক্ষথি
কর্তপগ থক্ষে অনুথিাদনক্রথি

ক) কার্ গসম্পাদথনে প্রিযয়ন, ভবল
খ) ভহসাব শাখা

প্রথর্াজয নয়

েরপত্র/কায ৃেম্পােন
জামানি ব রি প্রোন

আথবদথনে সপ্রভক্ষথি
কর্তপগ থক্ষে অনুথিাদনক্রথি

ক) সিয়াদ উত্তীণ গ হওয়া সংক্রান্ত
প্রিাণপত্র/শগি গ পূেণ সাথপথক্ষ
খ) ভহসাব শাখা

প্রথর্াজয নয়

৬

অরেট আপরি রনষ্পরি

৭

মামলা োংক্রান্ত রবষদয়
িথ্য/ব্যাখ্যা/জবাব বপ্ররণ

৮
৯

১০ আয়কর/িযাট েরকারর
বকাষাগাদর জমা প্রোন

সসানালী ব্যাংক, সবনাথপাল ক) কিৃন োংক্রান্ত িথ্যারে
শাখা
খ) রহোব শাখা

প্রথর্াজয নয়

বেবা প্রোদনর
েময়েীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃাে নাম,
পেবী, ব ান, ই-বমইল

বাস্তব
অনুযায়ী

প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
বাস্তব
প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
অনুযায়ী
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
০৩ কিগভদবস
জনাব আবদুল জভলল
পভেচালক (ট্রাভফক), অঃদাঃ
সফান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
বাস্তব
প্রদয়াজন জনাব আবদুল জরলল
অনুযায়ী
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
কিৃদনর পর অনুর্ধ্ৃ রহোবরক্ষণ কমৃকিৃা
০৭ কমৃরেবে

(২.৩) অিযন্তরীণ বেবা:
ক্রম

বেবার নাম

বেবা প্রোন পদ্ধরি

১

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
ব্যরক্তগি
প্রদয়াজদন আদবেদনর
বপ্ররক্ষদি ক) ররক্যযইরজশন স্লীপ
োিররক
যানবাহন কর্তপৃ দক্ষর অনুদমােনক্রদম
খ) প্রশােন শাখা
ব্যবহাদরর অনুমরি

২

জরম অরধগ্রহণ

৩

ভূরম ব্যবস্থাপনা

বন্দথেে প্রথয়াজন অনুর্ায়ী
জভি অভধগ্রহথণে প্রস্তাব
বাস্থবথকে প্রধান দপ্তথে সপ্রেণ
অভধগ্রহণকৃি জভিে সীিানা
ভচভিিকেণ, নািজােী ও
সিয়িি ভূভি উন্নয়ন কে
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স্থাবে সম্পভত্ত অভধগ্রহণ ও হুকুি
দখল আইন, ২০১৭ অনুর্ায়ী
সংভিি কা্জপত্র
ক) জভিে দখলনািা ও স্থজটসহ
ভনধ গাভেি
ছথক
নািজােীে
আথবদন, ভূভি উন্নয়ন কথেে ভবল

বেবামূল্য এবাং পররদশাধ
পদ্ধরি
প্রকৃি ব্যবহাদরর রিরিদি
ববিন
রবদলর
োদথ
েমন্বদয়র মাধ্যদম
ভবভধ সিািাথবক
সচথকে িাধ্যথি
ভবভধ সিািাথবক
সচথকে িাধ্যথি

বেবা প্রোদনর
েময়েীমা
মাে বশদষ

োরয়ত্ব প্রাি কমৃকিৃা (নাম,
পেবী, ব ান ইদমইল
জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬

ভবভধ সিািাথবক জনাব আবদুল জরলল
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬
প্রথয়াজন
জনাব আবদুল জরলল
অনুর্ায়ী
পররচালক (ট্রার ক), অঃদাঃ
ব ান: ০১৮১৮-৬৪০৪৫৬

৪

ভবভিন্ন স্থাপনা সিোিি

৫

অথটাথিশন ভসথেি

পভেথশাধ এে িাধ্যথি
খ) প্রশাসন শাখা
আদবেদনর
বপ্ররক্ষদি ক) প্রশােন শাখা
কর্তপৃ দক্ষর অনুদমােনক্রদম
খ) প্রথকৌশল শাখা
আদবেদনর
বপ্ররক্ষদি প্রশােন শাখা
কর্তপৃ দক্ষর অনুদমােনক্রদম

প্রথর্াজয নয়

বাস্তব প্রথয়াজন
অনুর্ায়ী

প্রথর্াজয নয়

বাস্তব প্রথয়াজন
অনুর্ায়ী

জনাব সিাঃ িামুন কবীে
িেফদাে
উপপভেচালক (ট্রাভফক)
সফান: ০১৯১৪-৩৯৭৬৬৬
জনাব সিাঃ বহাদেন আলী
য়জুল
েহকারী বপ্রাগ্রামার
ব ান: ০১৯২৫-৩৪০৮৯৪

৩) আপনাে (থসবা গ্রহীিাে) কাথছ আিাথদে (থসবা প্রদানকােীে) প্রিযাশা
ক্রভিক
১
২
৩
৪
৫

প্রভিশ্রুি/কাভিি সসবা প্রাভপ্তে লথক্ষয কেণীয়
স্বয়ংসম্পূণ গ আথবদন জিা প্রদান
র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রথয়াজনীয় ভফস পভেথশাধ কো
প্রথর্াজয সক্ষথত্র সিাবাইল সিথসজ/ই-সিইথলে ভনথদ গশনা অনুসেণ কো
সাক্ষাথিে জন্য ধার্ গ িাভেথখ ভনধ গাভেি সিথয়ে পূথব গই উপভস্থি োকা
অনাবেক সফান/িদভবে না কো

৪) সকান না্ভেক িন্ত্রণালয়/ভবিা্ হথি সকাথনা কাভিি সসবা না সপথল বা সসবা প্রাভপ্তথি অসন্তুি হথল পর্ গায়ক্রথি ভিভন সকান কিগকিগাে ভনকট এবং ভকিাথব সর্া্াথর্া্ কেথবন
িা অভিথর্া্ প্রভিকাে ব্যবস্থাপনা (GRS) এ ভনম্নরূপিাথব উথেখ কেথি হথব:
ক্রভিক
কখন সর্া্াথর্া্ কেথবন
১
দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কিগকিগা সিাধান ভদথি না পােথল
২

অভিথর্া্ ভনষ্পভত্ত কিগকিগা ভনভদি সিথয় সিাধান
ভদথি ব্যে গ হথল
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কাে সথে সর্া্াথর্া্ কেথবন
অভিথর্া্ ভনষ্পভত্ত কিগকিগা (অভনক)
আভপল কিগকিগা

সর্া্াথর্াথ্ে ঠিকানা
সদস্য (ট্রাভফক)
বাংলাথদশ স্থলবন্দে কর্তপগ ক্ষ, ঢাকা
সচয়ােম্যান
বাংলাথদশ স্থলবন্দে কর্তপগ ক্ষ, ঢাকা

ভনষ্পভত্তে সিয়সীিা
৩০ কার্ গভদবস
২০ কার্ গভদবস

