চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম

www.cpa.gov.bd
সিটিজেন চার্ ৃার
নাগসরক সিবাাঃ
ক্রসমক
নং

সিবার নাম

(১)
০১

(২)
চবক এর কমৃকিৃা-কমৃচারীগজের সদ /সবজদজ
উচ্চস ক্ষা/প্রস ক্ষজের অনুমসি প্রদান এবং সপ্রষে
মঞ্জুর।

০২

িরকারী সবসধমজি খন্ডকালীন কাে,
কনিালজর্সি (বই প্রকা , সবিার সকংবা
সর্সলসভ জন িম্প্রচার, িংবাদপত্র/িামসয়কীজি)
প্রভৃসি সবষজয় িম্মসি/মিামি প্রদান।
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সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
অনুমসিপত্র ই-সমইল ও
িরািসর হিত্মগি এবং
আজবদনকারীর চাসহদা
সমািাজবক যাক্স স াজগ
পত্র সপ্ররে।
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদন গ্রহেপূব ৃক পত্র
োসর করা হয়।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
থা থ
কর্তৃপজক্ষর
মাধ্যজম
আজবদন,
সকাজি ৃর সবজ্ঞসি,
সপ্রাজেক্টাি ও
অ ার সলর্ার।
১. থা থ
কর্তৃপজক্ষর
মাধ্যজম সুেষ্ট
িথ্য িম্বসলি
আজবদন; অ ার
সলর্ার
২. খন্ডকালীন
কাজের সক্ষজত্র
আজবদজন
উজেসখি
প্রসিষ্ঠাজনর নাম,
কাজের সময়াদ,
িম্মানীর
পসরমাে উজেখ
করজি হজব।

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
০৭
কা ৃ সদবি বা
আজবদজনর
িময়িীমার মজধ্য
স টি আজগ ঘজর্।

সবনা মূজল্য
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দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা (নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.bd

০৭ (িাি) কা ৃ
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
সদবি ।
পদবীাঃচী পারজিাজনল অস িার
বই প্রকাজ র সক্ষজত্র
কক্ষ নং: ৩৩০,
৩০ (সত্র ) কা ৃ স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
সদবি
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

ক্রসম
ক নং

সিবার নাম

(১)
০৩

(২)
চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর সবরুজদ্ধ শৃঙ্খলা ও
আচরন েসনি অসভজ াগ এবং সবসবধ সবষজয়
প্র ািসনক মিামি প্রদান।

০৪

চবক এর কমৃকিৃা-কমৃচারীজদর সেচ্ছায়
পদিযাজগর সবষজয় প্র ািসনক মিামি প্রদান।

০৫

চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর অসেৃি ছুটি/বসহাঃ
বাংলাজদ ছুটি/প্রসূসি ছুটি/শ্রাসমত্ম সবজনাদন
ছুটি/অিাধারে ছুটির আজবদন সনষ্পসি।
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সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
ব্যসি/উপযুি কর্তৃপজক্ষর
সনকর্ সথজক অসভজ াগ
পাওয়ার পর সবসধ
সমািাজবক থা থ
কর্তৃপজক্ষর অনুজমাদন
গ্রহেপূব ৃক সনজদ ৃ নানু ায়ী
সনষ্পসি।
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদন গ্রহেপূব ৃক পত্র
োসর করা হয়।

আজবদন প্রাসির পর
দাসখলকৃি কাগেপজত্রর
িঠিকিা াা্চাইপূব ৃক
ক্ষমিা অনু ায়ী অনুজমাদন
িাজপজক্ষ।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
অসভজ াজগর
িমথ ৃজন উপযুি
প্রমাোসদ

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
১৫ (পনর)
কা ৃ সদবি

(৭)
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

১. িব ৃজ ষ
কমৃস্থল হজি
কমৃকিৃা/কমৃচা
রীর সনকর্
পাওনা িংক্রামত্ম
িথ্য।

সবনা মূজল্য

১. আজবদন প্রাসির
পর িথ্য িংগ্রজহর
েন্য উপস্থাপন-০৩
কা ৃ সদবি ।
২. িথ্য প্রাসির
অনুজমাদজনর েন্য
উপস্থাপন-০৭
কমৃসদবি।

েনাব সমাাঃ মসমনুর রস দ
(উপিসচব),
পদবীাঃ পসরচালক (প্র ািন),
কক্ষ নং: ৩৩১,
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৯১৭,
ইজমইলাঃmd.mominurrashi

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

েনাব সমাাঃ মসমনুর রস দ
(উপিসচব),
পদবীাঃ পসরচালক (প্র ািন),
কক্ষ নং: ৩৩১,
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৯১৭,
ইজমইলাঃmd.mominurrashi

২. কমৃকিৃার
প্রস ক্ষে
িংক্রামত্ম িথ্য।
১. আজবদন পত্র
২. থা থ
কর্তৃপজক্ষর
অগ্রায়ন পত্র ও
সুপাসর
৩. ছুটির সহিাব
(প্রজয়ােন
অনুিাজর)

সবনা মূজল্য

d@gmail.com

d@gmail.com
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ক্রসমক
নং

সিবার নাম

(১)
০৬

(২)
চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর স ক্ষা ছুটির
আজবদন সনষ্পসিকরে।

০৭

চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীগজের পািজপার্ ৃ গ্রহজের
অনুমসি/অনাপসি প্রদান।
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সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৩)
(৪)
আজবদন প্রাসির পর
১.আজবদন পত্র
দাসখলকৃি কাগেপজত্রর
২. থা থ
িঠিকিা াচাইপূব ৃক
কর্তৃপজক্ষর অগ্রায়ন
শৃঙ্খলা প্রসিজবজদন প্রাসি
পত্র ও সুপাসর
িাজপজক্ষ ক্ষমিা অনু ায়ী
৩.সবশ্বসবদ্যালয়
চবক/জনৌপম এর
কর্তৃক প্রদি
অনুজমাদন িাজপজক্ষ
িম্মসিপত্র ৪.
পত্র/আজদ োরী।
শৃঙ্খলামূলক
প্রসিজবদন।
থা থ কর্তৃপজক্ষর
১। আজবদন পত্র।
অনুজমাদনক্রজম পত্র/NOC ২। পুব ৃিন
পািজপাজর্ ৃর
োরী।
জর্াকসপ।
৩। েন্ম সনবন্ধন ও
োিীয়
পসরচয়পজত্রর
িিযাসয়ি
জর্াকসপ।
৪। চবক এর
পসরচয়পজত্রর
জর্াকসপ।
৫। পুসল ী
িিযাসয়ি
প্রিযয়নপত্র।

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

(৭)
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

সবনা মুজল্য

০৩-০৭
কা ৃ সদবি

সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
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ক্রসমক
নং
(১)
০৮

০৯

সিবার নাম
(২)
চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর আনুজিাসষক ও
পাসরবাসরক সপন ন িংক্রামত্ম
মিামি/অনাপসি প্রদান।

চবক সি সপ্রষজে সনজয়াসেি কমৃকিৃাগজের গৃহ
সনমৃাে /জমার্র কার/জমার্র িাইজকল/ক্রয় ঋে
প্রদান।

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম প্র ািসনক
অনুজমাদন প্রদান।

সচঠি/িরািসর সিবা

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
সনধ ৃাসরি রজম
আজবদনপত্র,
ছসব, সপন ন
বই, োিীয়িা
িনদ, োিীয়
পসরচয় পত্র,
ওয়াসর িনদ ও
মৃত্যয িনদ।
চুসি/বায়নাপত্র
র্াকা খরজচর
ভাউচার ইিযাসদ

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
০৩-০৭
কা ৃ সদবি

(৭)
েনাব সমাাঃ মসমনুর রস দ
(উপিসচব),
পদবীাঃ পসরচালক (প্র ািন),
কক্ষ নং: ৩৩১,
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৯১৭,
ইজমইলাঃmd.mominurrashi
d@gmail.com

সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

েনাব সমাাঃ মসমনুর রস দ
(উপিসচব),
পদবীাঃ পসরচালক (প্র ািন),
কক্ষ নং: ৩৩১,
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৯১৭,
ইজমইলাঃmd.mominurrashi
d@gmail.com

১০

চবক সি চাকুরীরি অবস্থায় সকান
কমৃকিৃা/কমৃচারীর মৃত্যযবরে এবং গুরম্নির
আহি হজয় স্থায়ী অক্ষমিা েসনি কারজন
আসথ ৃক অনুদান প্রদান।

থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম প্র ািসনক
মিামি প্রদান।

চবক সি সপ্রষজন সনজয়াসেি কমৃকিৃাজদর
শ্রাসমত্মসবজনাদন ছুটি ও অসেৃি ছুটি িংক্রামত্ম।

থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম পত্র/আজদ
োরী।

সনধ ৃাসরি রজম
আজবদন,
ডািারী
প্রিযয়ন/মৃত্যযর/অ
ক্ষমিার
িনদপত্র।

সবনা মূজল্য

আজবদন, ছুটির
প্রিযয়ন।

সবনা মূজল্য

৫০(পঞ্চা )
কা ৃ সদবি

সমাাঃ আলিা সহাজিন
পদবীাঃ সিাঃ পারজিাজনল অস িার
(আইআর), কক্ষ নং: ৩২৮,

স ানাঃ
ই-সমইল:

১১

১২
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০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov. bd

ক্রসমক
নং
(১)
১৩

১৪

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীগজের সবিন িমিাকরে

(৩)
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম প্র ািসনক
মিামি প্রদান।

সনৌ বাসহনী/জিনাবাসহনী/কযাডার কমৃকিৃাগজের
চবক’সি স াগদান বািত্মবায়ন।

কর্তৃপজক্ষর অনুজমাদজনর
সপ্রসক্ষজি পত্র/আজদ
োরী।

১৫

চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীগজনর স ক্ষাগি
স াগ্যিার সডগ্রী/ লা ল অমত্মভুূিৃকরন।

থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম নসথভূসি।

১৬

চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীগজের স্থায়ী ও বিৃমান
ঠিকানা এসি ও িংজ াধন

থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম নসথভূসি।

১৭

সদজ সবজদজ উচ্চ স ক্ষা গ্রহে, অসুস্থিা,
সলজয়ন, অন্যান্য কারজে সবজ ষ ভারপ্রাি
কমৃকিৃা সহজিজব সনজয়াগ প্রদান/িাঁজদর
স াগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন।

থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম প্র ািসনক
মিামি প্রদান।

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান
(৪)
সনধ ৃাসরি রজম
আজবদন, সেযষ্ঠ ও কসনষ্ঠ
কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর
ত্যলনামূলক সববরনী।

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)
সবনা মূজল্য

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

ক. িংস স্নষ্ট কমৃকিৃার
স াগদানপত্র।
খ. িংসিষ্ট কমৃকিৃার
বদলী/পদায়ন আজদজ র
কসপ।
গ. িংস স্নষ্ট দির হজি
অবমুসির আজদ ।
প্রজয়ােনীয় িথ্যাসদিহ
থা থ কর্তৃপজক্ষর
মাধ্যজম আজবদন।
িিযাসয়ি িাটিসৃ জকর্,
অনুমসিপত্র।
ঠিকানা িম্বসলি
িিযাসয়ি ডকুজমন্ট বা
িথ্যাসদ সপ্ররে।

সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

স াগদানপত্র।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov. bd
েনাব সমাাঃ মসমনুর রস দ
(উপিসচব),
পদবীাঃ পসরচালক (প্র ািন),
কক্ষ নং: ৩৩১,
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৯১৭,
ইজমইলাঃmd.mominurrashid
@gmail.com
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সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

ক্রসমক
নং
(১)
১৮

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
সবসভন্ন দির/িংস্থার সবসভন্ন পজদ সলজয়জনর েন্য থা থ কর্তৃপজক্ষর
প্রাি আজবদন সনষ্পসিকরে;
অনুজমাদনক্রজম পত্র/আজদ
োরী।

১৯

চবক এর কমৃকিৃা/কমৃচারীর মজধ্য বািা
বরাদ্দকরে।

বরাদ্দ নীসিমালা, চাসহদা ও
বািা খাসল থাকা িাজপজক্ষ
িভা অনুষ্ঠান

২০

একাজডসমক, ননসিক ও ক্রীড়া স ক্ষা দান।

সনধ ৃাসরি রম

২১

উচ্চ স ক্ষা েন্য বৃসি (জপাষ্য) সচসকৎিা,
ঘরজপাড়া ইিযাসদ কাজে অনুদান প্রদান।

২২

িমাে কল্যাে

২৩

ঘরজমরামি, সছজল সমজয়র সবজয় উপলজক্ষয সবনা
সুজদ কেৃ প্রদান।

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান
(৪)
1. থা থ কর্তৃপক্ষ
কর্তৃক অগ্রাসয়ি
আজবদনপত্র।
2. অ ার সলর্ার
3. মন্ত্রোলজয়র
পূব ৃানুমসি (প্রজ ােয
হজব)।

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)
সবনা মূজল্য

থা থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
অগ্রাসয়ি আজবদনপত্র।

িংস স্নষ্ট সবষজয়
গঠিি কসমটির
পরবিী িভা অনুসষ্ঠি
হওয়া িাজপজক্ষ
সনষ্পসি
সনধ ৃাসরি
স /সবনামুজল্য
(প্রজ ােয সক্ষজত্র)
সবনা মূজল্য

সনধ ৃাসরি রম, প্রজয়ােনীয় সনধ ৃাসরি রজম
িনদ প্রদান োজপজক্ষ।
আজবদন, বন্দর
পসরচয়পত্র।

সচঠি/িরািসর সিবা

সচঠি/িরািসর সিবা

সনধ ৃাসরি স /সবনামুজল্য
(প্রজ ােয মজি)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
ক. সলজয়ন মঞ্জুসরর
সবষজয় সিদ্ধামত্ম
গ্রহজের েন্য ০৭
(িাি) কা ৃ সদবি;
খ. আনুষ্ঠাসনকিা
িম্পূে ৃ হওয়ার ০২
(দুই) কা ৃ সদবি
মজধ্য আজদ
োসরকরে;।

েনাব মাহমুদুল সহাজিন খাঁন
পদবীাঃ প্রধান প্রজকৌ লী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৯৩
ই-সমইল:
mhk_11@yahoo.com

১৫ (পনর)
কা ৃ সদবি

১০ (দ )
কা ৃ সদবি

সকসিত্মজি পসরজ াধ
স াগ্য

অনুদান

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

১০ (দ )
কা ৃ সদবি

সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ আলিা সহাজিন
পদবীাঃ সিাঃ পারজিাজনল অস িার
(আইআর), কক্ষ নং: ৩২৮,

স ানাঃ
ই-সমইল:
সমাাঃ আলিা সহাজিন
পদবীাঃ সিাঃ পারজিাজনল অস িার
(আইআর), কক্ষ নং: ৩২৮,

স ানাঃ
ই-সমইল:
Citizen Charter-15
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ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
২৪

(২)
মিসেদ, মসন্দর, সবৌদ্ধ সবহার ইিযাসদ প্রসিষ্ঠাজন
কমৃরি ব্যাসিজদর িম্মানী ও পসরচালনা কাজে
অনুদান প্রদান।

(৩)
সচঠি/িরািসর সিবা

২৫

মৃি ব্যসিজদর দা ন কাজে অনুদান প্রদান ও
কবরস্থ করা।

সচঠি/িরািসর সিবা

২৬

To offer pilotage service and
berthing / unberthing

ক) প্রসি কমৃসদবজি বাসথ ৃং
িভার সিদ্ধামত্ম
সমািাজবক।
খ) বাথ ৃ িংস্থান ও
োহাজের মালামাজলর
প্রকৃসি অনু ায়ী।

২৭

To provide tug assistence to all
vessels when needed.

এজেন্ট বৃজন্দর সলসখি
আজবদন/োহাে িমুজহর
Radio control এর
িাজথ V.H.F দ্বারা
স াগাজ াগ মাধ্যজম।
V.H.F
chnnel:06/12/16

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
পসরচালনা
কসমটির আজবদন
ও কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

(৫)

(৬)
১০ (দ )
কা ৃ সদবি

সনধ ৃাসরি রজম
আজবদন, মৃত্যয
িনদ, ওয়াসর
িনদ ও বন্দর
পসরচয়পত্র।
বাসথ ৃং াখা,
সনৌ-সবভাগ,চবক

সবনামূজল্য

বাসথ ৃং াখা,
সনৌ-সবভাগ,চবক

চবক এর অথ ৃ সহিাব সবভাজগ
প্রজয়ােনীয় ভাড়া পসরজ াজধর
মাধ্যজম।

চবক এর অথ ৃ সহিাব সবভাজগ
প্রজয়ােনীয় ভাড়া পসরজ াজধর
মাধ্যজম।
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অনুদান-৩০
কা ৃ সদবি
কবরস্থিাৎক্ষসনক
বাসথ ৃং িভার
িময়িীমাাঃ প্রসি
কমৃসদবি
১১৩০ ঘটিকা
হজি ১৩০০
ঘটিকা হয়।
সদজনর এবং
রাজির
সোয়াজরর িময়
োহাে চলাচল
কজর থাজক।
িাৎক্ষসনক

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাাঃ আলিা সহাজিন
পদবীাঃ সিাঃ পারজিাজনল অস িার
(আইআর), কক্ষ নং: ৩২৮,

স ানাঃ
ই-সমইল:
সমাাঃ আলিা সহাজিন
পদবীাঃ সিাঃ পারজিাজনল অস িার
(আইআর), কক্ষ নং: ৩২৮,

স ানাঃ
ই-সমইল:
কযাজেন েসহরম্নল ইিলাম
পদবীাঃ হারবার মাষ্টার
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৪
ই-সমইলাঃ
capzahir@yahoo.com

কযাজেন েসহরম্নল ইিলাম
পদবীাঃ হারবার মাষ্টার
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৪
ই-সমইলাঃ
capzahir@yahoo.com

ক্রসমক
নং
(১)
২৮

২৯

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
To provide services during
emergencies, like fire onboard
grounding and accidents etc.

(৩)
V.H.F/ অন্যান্য স সকান
মাধ্যজম স াগাজ াগ করা
এবং পরবিীজি বয়া
সল টিং সভজিল এবং র্াগ
িরবরাহ কজর আগুন
সনব ৃাপন সবপদগ্রস্থ
নাসবকজদর উদ্ধার করে।
V.H.F
chnnel:06/12/16
To provide safe mooring for inland আভযমত্মরীন োহাে
িমূহজক সুসয়ং মুসরং এর
vessels.
মাধ্যজম

৩০

To supply fresh water to merchant
ships.

৩১

To provide Information related to
ship

সনধ ৃাসরি রম্যার্ আজবদন
এর পর পাসন িরবরাহকারী
োহােিমূজহ সে ওয়ার্ার
িরবরাহ কজর থাজক।
Through VTMIS
Station at Bandar
Bhaban.

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
ডক মাষ্টাজরর
িংস্থাপন াখা,
সনৌ-সবভাগ,চবক

(৫)
চবক এর অথ ৃ সহিাব সবভাজগ
প্রজয়ােনীয় ভাড়া পসরজ াজধর
মাধ্যজম।

(৬)
িাৎক্ষসনক

(৭)
কযাজেন সরদুল আলম
পদবীাঃ সডপুটি কনোরজভর্র
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৪২
ই-সমইলাঃ
alam.faridul@gmail.com

লাইজিি অস ি
িমূহ
সনৌ-সবভাগ,চবক

চবক এর লাইজিি অস ি
িমূজহ প্রজয়ােনীয় ভাড়া
পসরজ াজধর মাধ্যজম।

স জকান
িময়(২৪/৭)

কযাজেন সরদুল আলম
পদবীাঃ সডপুটি কনোরজভর্র
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৪২
ই-সমইলাঃ
alam.faridul@gmail.com

ডক মাষ্টাজরর
িংস্থাপন াখা,
সনৌ-সবভাগ,চবক

আবিৃক িহসবল না থাকজল
চ.ব.ক এর অিৃ সহিাব
সবভাজগ অসগ্রম মূল্য
পসরজ াজধর মাধ্যজম।
সবনামূজল্য

িজব ৃাচ্চ ০২ সদন

কযাজেন েসহরুল ইিলাম
পদবীাঃ হারবার মাষ্টার
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৪
ই-সমইলাঃ capzahir@yahoo.com
কযাজেন আিাউল হাসকম
পদবীাঃ িহকারী হারবার মাষ্টার
স ানাঃ 01715433327,
০৩১-২৫১০৮৫৬ (জরসডও কজিাল)
ই-সমইলাঃ

সরসডও/
VTMIS
কজিাল রম্নম

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

িাৎক্ষসনক

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

ataulhakimisiddique@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩২

সিবার নাম
(২)
োহাে Beaching করার অনুজমাসি

সিবা প্রদান পদ্ধসি

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Citizen Charter-15

(৩)
আজবদন পত্র
CF&AO, CPA
হজি অনাপসি
পত্র(NOC)
M.O.A এর
অনুসলসপ
স ল্প মন্ত্রনালয় হজি
অনাপসি
পত্র(NOC)
োহাে ও
Beaching
Yard এর েন্য
পসরজব অসধদির
হজি
ছাড়পত্র।(Enviorn
mental
Clearnce)
Trade Body
হজি িদস্য িনদ
L/C এর অনুসলসপ
Crew List
নাসবকজদর সবিনাসদ
পাওনা িংক্রামত্ম
সঘাষনা পত্র।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
িত্ত্ববধায়ক,বা
সথ ৃং াখা,
সনৌ-সবভাগ.চবক

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
চবক এর অথ ৃ ও সহিাব
সবভাজগ সবল পসরজ াজধর
মাধ্যজম।
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সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
০২ কমৃসদবি

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
কযাজেন সরদুল আলম
পদবীাঃ সডপুটি কনোরজভর্র
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৪২
ই-সমইলাঃ
alam.faridul@gmail.com

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)

(২)

(৩)

৩৩

ক। বন্দর িংরসক্ষি এলাকা ও বন্দর প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
আওিাবসহভূৃি এলাকায় স সকান ধরজের প্রসক্রয়ার মাধ্যজম
সনরাপিা িংস স্নষ্ট কমৃকাজন্ডর অং গ্রহে,
া না করজল প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষভাজব
বন্দজরর োনমাজলর ক্ষসি হজি পাজর।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)

স সক্ষজত্র াহা
প্রজ ােয।
পসরচালক
(সনরাপিা)/চব
ক এর দির

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)

(৬)

(৭)

২৪ ঘন্টা

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা
অস িার (প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩২২৮২৭৩ ও ০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর
মাধ্যজম পসরচালক (সনরাপিা)/চবক
এর সনকর্ উপস্থাপন।

ক) বন্দর কর্তপৃ জক্ষর
সনধ ৃাসরি হাজর।
খ) প্রজ ােয সক্ষজত্র
আজলাচনা িাজপজক্ষ।

Deputy Director
(Security)/Admin/CPA01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733228267
Director (Security)-01733228265
Phone: 031-2510884,

খ। সনরাপিা িংস স্নষ্ট সবষয় দৃসষ্টজগাচর
হজল প্রজ ােয সক্ষজত্র িাৎক্ষসেকভাজব
থথা থ্য সিবা প্রদান করা। িংস স্নষ্টজদর
িাজথ স াগাজ াজগর মাধ্যজম সিবা প্রদান
সনসিি করা।
গ। িংস স্নষ্ট বন্দর ব্যবহারকারীজদর
অনুজরাজধ প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে করা।
৩৪

কে ৃফুলী নদীর নাব্যিা সনে ৃজয় হাইজ্াা্রগ্রা ীক
িাজভৃ কাে

৩৫

সবসভন্ন আবাসিক এলাকার অবকাঠাজমা সনমৃাে

Citizen Charter-15

িরািসর

িংসিষ্ট
ডকুযজমন্ট িহ
আজবদন পত্র

সবদ্যমান চবক এর সিসডউল
অ চােৃ অনু ায়ী

সবসভন্ন দিজরর চাসহদা আজবদনপত্র ও চবক এর অথ ৃায়জন িম্পন্ন
অনু ায়ী সিবা প্রদান করন। প্রজয়ােনীয়
করা হয়।
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
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অনুজমাদজনর পর
২৪ ঘন্টা িমজয়র
মজধ্য
সনধ ৃাসরি
িময়িীমা
অনু ায়ী।

কমান্ডার আসরফুর রহমান
পদবীাঃ চী হাইজ্াগ্রা ার
স ানাঃ ০১৬৩০-৬৬৬৯৯৯
ইজমইলাঃ ch@cpa.gov.bd
েনাব িাই উসদ্দন আহমদ
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (সনমৃাে)
স ানাঃ ০১৯৬২৩৯২৮৪৫
ই-সমইলাঃ shaif225@gmail.com

ক্রসমক
নং
(১)
৩৬

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
সেটি এলাকায় সবসভন্ন অবকাঠাজমা সনমৃাে।

৩৭

আবাসিক এলাকার
সমরামি ও িংরক্ষন।

সবসভন্ন

৩৮

সেটি এলাকার অভযমত্মজর সবসভন্ন অবকাঠাজমা
সমরামি ও িংরক্ষন।

(৩)
সবসভন্ন দিজরর চাসহদা
অনু ায়ী সিবা প্রদান করন।

অবকাঠাজমা সবসভন্ন দিজরর চাসহদা
অনু ায়ী সিবা প্রদান করন।

সবসভন্ন দিজরর চাসহদা
অনু ায়ী সিবা প্রদান করন।

৩৯

কন ৃফুসল নদীর দুইিীর রক্ষনাজবক্ষন।

সবসভন্ন দিজরর চাসহদা
অনু ায়ী সিবা প্রদান করন।

৪০

বন্দজরর আমদানী-রিানী পন্য পসরবহজনর েন্য
চবক এর পসরবহন সবভাজগর চাসহদা অনু ায়ী
সবসভন্ন সবিরকারী বন্দর ব্যবহারকারীজদর
কাজগাৃ হযান্ডসলং ইকুইপজমন্ট িরবরাহ।

বন্দজরর পসরবহন সবভাজগর
মাধ্যজম চাসহদাকৃি
ইকুইপজমন্ট িরবরাহ।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
পসরবহন সবভাগ,
চবক

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
চবক এর অথ ৃায়জন িম্পন্ন
করা হয়।

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
সনধ ৃাসরি
িময়িীমা
অনু ায়ী।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
েনাব সমাাঃ সমোনুর রহমান িরকার
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (জেটি ও কসু)

স ানাঃ
ই-সমইলাঃ
mijanur4628@yahoo.com

চবক এর অথ ৃায়জন িম্পন্ন
করা হয়।

সনধ ৃাসরি
িময়িীমা
অনু ায়ী।

েনাব সমাাঃ িাইফুল হািান সচৌধুরী
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (ইমারি)
স ানাঃ ০১৮১৯৪১৫৪১৬
ই-সমইলাঃ

চবক এর অথ ৃায়জন িম্পন্ন
করা হয়।

সনধ ৃাসরি
িময়িীমা
অনু ায়ী।

েনাব সমাাঃ সমোনুর রহমান িরকার
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (জেটি ও কসু)

স ানাঃ
ই-সমইলাঃ
mijanur4628@yahoo.com

চবক এর অথ ৃায়জন িম্পন্ন
করা হয়।

বন্দজরর ট্যাসর সিসডউজল
সনধ ৃাসরি চােৃ ব্যাংজক
পসরজ াজধর মাধ্যজম।

সনধ ৃাসরি
িময়িীমা
অনু ায়ী।

প্রসি স র্ ০৮
ঘন্টা কজর ২৪
ঘন্টা

েনাব সমাাঃ রাস উল আলম
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (জপািাশ্রয় ও
সিসিসপ)
স ানাঃ ০১৭১১৭৮১৫১৮
ই-সমইলাঃ
সমাাঃ াখাওয়াি সহাজিন
পদবীাঃ ওয়াকৃ প ম্যাজনোর
স ানাঃ ০১৮১৯৩৮৭৬৮৯
ইজমইলাঃ
shakhawatcpa21@gmail.
com

Citizen Charter-15
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ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
৪১

(২)
বন্দজরর আমদানী-রিানী পন্য ওেন করার েন্য
প্রজয়ােনীয় সমস নারীে িরবরাহ।

(৩)
বন্দজরর পসরবহন সবভাজগর
মাধ্যজম চাসহদাকৃি
সমস নারীে িরবরাহ।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
পসরবহন সবভাগ,
চবক

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
বন্দজরর ট্যাসর সিসডউজল
সনধ ৃাসরি চােৃ ব্যাংজক
পসরজ াজধর মাধ্যজম।

(৬)
প্রসি স র্ ০৮
ঘন্টা কজর ২৪
ঘন্টা

(৭)
সমাাঃ াখাওয়াি সহাজিন
পদবীাঃ ওয়াকৃ প ম্যাজনোর
স ানাঃ ০১৮১৯৩৮৭৬৮৯
ইজমইলাঃ
shakhawatcpa21@gmail.
com

ৃ
বন্দর ব্যবহারকারীজদর কাজগা/কজন্টইনার
হযান্ডসলং ইকুইপজমন্ট এবং োহাজে ব্যবহৃি
সবসভন্ন ধরজনর ওয়ারজরাপ, সিসলং, সগয়ার,
স কল, সেডার পরীক্ষা করার েন্য প্রজয়ােনীয়
ন্ত্রপাসি িরবরাহ করিাঃ সর্সষ্টং িনদ প্রদান।

িরেসমজন সমস ন ও
েনবল ব্যবহাজরর মাধ্যজম
সর্সষ্টং।

৪৩

বন্দজরর আমদানী-রিানী পন্য পসরবহজনর েন্য
চবক এর পসরবহন সবভাজগর চাসহদা অনু ায়ী
কজন্টইনার হযান্ডসলং ইকুইপজমন্ট িরবরাহ।

বন্দজরর পসরবহন সবভাজগর
মাধ্যজম চাসহদাকৃি
ইকুইপজমন্ট িরবরাহ।

পসরবহন সবভাগ,
চবক

সিসডউজল সনধ ৃাসরি চােৃ
ব্যাংজক পসরজ াজধর মাধ্যজম।

৪৪

স ার সক্রন

স ার সক্রন ও অপাজরর্র
বুসকং এর মাধ্যজম সিবা
প্রদান করন।

চবক এর ট্যাসর বুজক
প্রকাস ি সরর্ সমািাজবক
সিানালী ব্যাংজক েমা করন
িাজপজক্ষ।

আজবদনকারীর েনাব সমাাঃ সনোমউসদ্দন
চাসহি িময়িীমা পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/জক্রি
অনু ায়ী।
স ানাঃ ০১৯১২৭২০৪৭৭
ইজমইলাঃ xen_ci@cpa.gov.bd

৪৫

সর ার পজয়জন্ট সবদুযৎ িরবরাহ

আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংস স্নষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংসিষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।

চবক এর ট্যাসর বুজক
প্রকাস ি সরর্ সমািাজবক

আজবদনকারীর েনাব সমাাঃ রাজিল
চাসহি িময়িীমা পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/সিটি
অনু ায়ী।
স ানাঃ ০১৮৩৯৪৫৭৪১০
ইজমইলাঃ xen_ct@cpa.gov.bd

৪২

Citizen Charter-15

সকন্দ্রীয়
কারখানা, চবক

সিসডউজল সনধ ৃাসরি চােৃ
ব্যাংজক পসরজ াজধর মাধ্যজম।

প্রসিসদন ০৮:০০
ঘটিকা হজি
১৭:০০ ঘটিকা
প ৃমত্ম

সমাাঃ াখাওয়াি সহাজিন
পদবীাঃ ওয়াকৃ প ম্যাজনোর
স ানাঃ ০১৮১৯৩৮৭৬৮৯
ইজমইলাঃ
shakhawatcpa21@gmail.
com

িাসভৃি সষ্ট ন সথজক সর ার
পজয়জন্ট সনরসবসচ্ছন্ন সবদুযৎ
িরবরাহ করন।
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প্রসি স র্ ০৮
ঘন্টা কজর ২৪
ঘন্টা

নামাঃ এি এম হাসববুোহ আসেম
পদবীাঃ প্ল্যান্ট ম্যাজনোর
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৩
ইজমইলাঃ azimcpa@gmail.com

ক্রসমক
নং
(১)
৪৬

সিবার নাম
(২)
সবসভন্ন প্রসিষ্ঠানজক অস্থায়ী/স্থায়ী সবদুযৎ
িরবরাহ

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
িাসভৃি সষ্ট ন সথজক
সনধ ৃারীি পজয়জন্ট সমর্ার
িংজ াজগর মাধ্যজম
সনরসবসচ্ছন্ন সবদুযৎ িরবরাহ
করন।
সনধ ৃারীি পজয়জন্ট সমর্ার
িংজ াগ কজর পাইপ
লাইজনর মাধ্যজম পাসন
িরবরাহ করন।

৪৭

োহাজে পাসন িরবরাহ

৪৮

বন্দজরর সবসভন্ন প্রকা না, িংবাদ ও সবজ্ঞাপন
প্রকা

---

৪৯

প্রজর্াকল ও েনিংজ াগ

---

৫০

সবাড ৃ সমটিং

৫১

দূজ ৃাগ ও েরম্নরী পসরসস্থসিজি কজিাল রম্নম
স্থাপন

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংসিষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
আজবদনপত্র ও
প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
িংসিষ্ট দিজর
িংরসক্ষি করা
হয়।
সুসনসদ ৃষ্ট কারেিহ
আজবদন পত্র,
পসরচয় পত্র।
উপ-িসচব (োঃ
িাঃ)-এর দির।
সুসনসদ ৃষ্ট কারেিহ
আজবদন পত্র,
পসরচয় পত্র,

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
সিানালী ব্যাংজক েমা
করন িাজপজক্ষ।

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৬)
(৭)
আজবদনকারীর চাসহি েনাব সমাাঃ সমেবাহ উসদ্দন সচৌধুরী
িময়িীমা অনু ায়ী। পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/পাওয়ার
স ানাঃ ০১৮১৯-৮৬৯৫৩২
ইজমইলাঃ
xen_power@cpa.gov.bd

চবক এর ট্যাসর বুজক
প্রকাস ি সরর্ সমািাজবক

আজবদনকারীর চাসহি েনাব সমাাঃ রাজিল
িময়িীমা অনু ায়ী। পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/সিটি
স ানাঃ ০১৮৩৯-৪৫৭৪১০
ইজমইলাঃ xen_ct@cpa.gov.bd
০৩ সদন

--------

েনাব সমাহাম্মদ আসেজুল মওলা
পদসবাঃ উপ-িসচব (োঃ িাঃ)
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯
ইজমইলাঃ
azizulell@gmail.com
েনাব সমাাঃ স উল আেম খাঁন
পদসবাঃ িহকারী েনিংজ াগ কমৃকিৃা।
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯

--------

--------

---

সুসনসদ ৃষ্ট কারেিহ -------আজবদন পত্র,
পসরচয় পত্র,

০২ সদন

---

-------

কজিাল রম্নম স্থাসপি পদসবাঃ িহকারী িসচব
সর্সলজ াজনর মাধ্যজম স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯
িাৎক্ষসনক স াগজ াগ।
এক্সাঃ ২৩১৫

েনাব সমাহাম্মদ আসেজুল মওলা
পদসবাঃ উপ-িসচব (িমন্বয়)/
িহকারী িসচব।
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯
ইজমইলাঃ
azizulell@gmail.com

Citizen Charter-15
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প্রাসিষ্ঠাসনক সিবাাঃ
ক্রসমক
নং

সিবার নাম

(১)
০১

(২)
সবসভন্ন িরকারী/জবিরকারী প্রস ক্ষে
প্রসিষ্ঠান কর্তূকৃ আজয়াসেি প্রস ক্ষে
সকাজি ৃ চবক এর কমৃকিৃা/কমৃচারী
প্রস ক্ষনাথী মজনানয়ন।

০২

০৩

০৪

০৫

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(৩)
মজনানীি কমৃকিৃাজদর িাসলকা এবং
আনুষসিক িথ্যাবলী ওজয়বিাইজর্, ইসমইল মার ি, হাড ৃকসপ এবং
সর্সলজ ান মার ি োনাজনা হয়।
সবজ ষ সক্ষজত্র িরকারী আজদ স্ক্যান
কজর ই-সমইল মার ি সপ্ররে করা হয়।
চবক কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর অবির চাসহদা পাওয়ার পর থা থ কর্তৃপজক্ষর
িংক্রামত্ম ব্যাখ্যা/মিামি প্রদান।
অনুজমাদনক্রজম িথ্য প্রদান করা হয়।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
িংস স্নষ্ট
াখার চাসহদা
পত্র

সিবার মূল্য
এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর িময়িীমা

(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
সরকুইসে ন পাওয়ার
পর হজি পরবিী ১৫
কমৃ সদবি। বসধ ৃি
মজনানয়ন প্রদাজনর
সক্ষজত্র সকাি ৃ শুরম্ন
হওয়ার পুব ৃসদন প ৃমত্ম।
১৫ (পনর)
কা ৃ সদবি

িংস স্নষ্ট
াখার চাসহদা
পত্র

সবনা মূজল্য

িংস স্নষ্ট
াখার চাসহদা
পত্র

সবনা মূজল্য

শৃঙ্খলা ও আপীল সবসধ িংক্রামত্ম সবষজয় সচঠি/িরািসর সিবা প্রদান।
মিামি প্রদান।

িংস স্নষ্ট
াখার চাসহদা
পত্র

সবনা মূজল্য

আচরে সবসধ িংক্রামত্ম সবষজয় মিামি
প্রদান।

িংস স্নষ্ট
াখার চাসহদা
পত্র

সবনা মূজল্য

কসিসবউর্সর প্রসভজডন্ট ান্ড ও
সেনাজরল প্রসভজডন্ট ান্ড িংক্রামত্ম
সবষজয় মিামি প্রদান।
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সচঠি/িরািসর সিবা প্রদান।

সচঠি/িরািসর সিবা প্রদান।
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২০ (সব )
কা ৃ সদবি

১০ (দ )
কা ৃ সদবি

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.bd

সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃ চী পারজিাজনল অস
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd

িার

িার

িার

িার

ক্রসম
ক নং

সিবার নাম

(১)
০৬

(২)
বন্দর ব্যবহারকারী এবং
সেক সহাল্ডারজদর
িাসলকাভূসি, নবায়নকরে
এবং অন্যান্য িরকারী ও
সবিরকারী প্রসিষ্ঠাজনর
িাজথ অভযমত্মরীন চুসি
িম্পাদন।
অসিসরি বন্দর মাসূলাসদ
দাবী গ্রহে ও স রজির
মাধ্যজম সনষ্পসিকরে।

০৭

০৮

০৯

কাজগাৃ এবং কজন্টইনার
িংক্রামত্ম িকল আমদানী
রিানী কা ৃক্রজমর মাধ্যজম
সিবা প্রদান।

ওয়ানেপ িসভৃি সিন্টাজর
কাজগাৃ ও কজন্টইনার
িংক্রামত্ম াবিীয়
মাসূলাসদ অনলাইন ব্যাসকং
এর মাধ্যজম পসরজ াজধর
সুসবধা প্রদান।
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প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

(৩)
(৪)
দািসরক কাজের মাধ্যজম আজবদন পজত্রর িসহি ছসব িহ
উি সিবা প্রদান করা হয়। হালনাগাদ সেড লাইজিি, োিীয়
পসরচয় পত্র, আয়কর িনদ, ভযার্,
ব্যাংক িলজভসি, অসভজ্ঞিা িনদ
ইিযাসদ দাসখল করজি হয়।
প্রাসিস্থান- পসরচালক (োস ক) এর
দির।
দািসরক কাজের মাধ্যজম আজবদন পজত্রর িসহি সবজলর কসপ,
উি সিবা প্রদান করা হয়। কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার, কার্ ৃ
টিজকর্ ইিযাসদ দাসখল করজি হয়।
প্রাসিস্থান- পসরচালক (োস ক)এর
দির।
অপাজর নাল কা ৃক্রজমর আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
মাধ্যজম অনুমসি পত্র
পত্র, কােম আউর্ পা কৃি সবল অব
প্রদান করা হয়।
এসি, স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার,
সনরাপিা সবভাজগর অনাপসি ইিযাসদ
দাসখল করজি হয়।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি) এর দির।

(৫)
চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র
প্রদান করা হয়।

আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার, কােম
আউর্ পা কৃি সবল অব এসি ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি) এর দির।

সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
৫ সদন

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান নম্বর ও
ইজমইল নম্বর)
(৭)
হাসিনা আরজু
পদবীাঃজডপুটি োস ক ম্যাজনোর (প্র ািন)
স ান - ০৩১-২৫১০৮৬৬
ইজমইলাঃ h_arju@yahoo.com

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

৪৫ সদন পর
সভসরস জক
ন/ াচাই
বাছাই

হাসিনা আরজু
পদবীাঃজডপুটি োস ক ম্যাজনোর (প্র ািন)
স ান - ০৩১-২৫১০৮৬৬
ইজমইলাঃ h_arju@yahoo.com

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

রাউন্ড দ্যা
ক্লক

সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

৩০ সমসনর্
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সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ gmsicpa257@gmail.com

১। সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ
২। সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ gmsicpa257@gmail.com

ক্রসম
ক নং

সিবার নাম

(১)
১০

(২)
িড়ক, সরল এবং সনৌ-পজথ
কাজগাৃ এবং কজন্টইনার
সডসলভারী প্রদান।

(৩)
অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

১১

োিস পজমন্ট/সর োিস পজমন্ট সিবা প্রদান।

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

১২

কাজগাৃ ও কজন্টইনাজরর
বন্দর অভযমত্মজর
িংরক্ষজের সুসবধা প্রদান।

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।
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প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

(৪)
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি
ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি) এর
দির।
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি
ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি) এর
দির।
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি
ইিযাসদ দাসখল কজর কর্তৃপজক্ষর
অনুমসি িাজপজক্ষ িংরক্ষজের সুসবধা
প্রদান করা হয়।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড), সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি) এর
দির।

(৫)
চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

(৬)
০১ ঘন্টা

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

রাউন্ড দ্যা ক্লক

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

রাউন্ড দ্যা ক্লক

- 16 -

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান নম্বর
ও ইজমইল নম্বর)

(৭)
১। সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ
২। সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ
gmsicpa257@gmail.com
১। সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ
২। সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ
gmsicpa257@gmail.com
১। সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ
২। সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ
gmsicpa257@gmail.com

ক্রসম
সিবার নাম
ক নং
(১)
(২)
১৩
সবপদ েনক কাজগাৃ
হযান্ডসলং ও িংরক্ষজের
সুসবধা প্রদান।

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

১৪

এলসিএল কজন্টইনাজরর
েন্য সিএ এি সুসবধা
প্রদান।

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

১৫

চবক বসহাঃ সনািজর ও
অভযমত্মজর োহাে বাসথ ৃং
সুসবধা প্রদান

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

বসহ:জনািজরর সডসলভারীর
কা ৃক্রজমর সুসবধা প্রদান।

অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

১৬
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প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান
(৪)
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি,
ায়াজরর অনাপসি ইিযাসদ দাসখল
কজর কর্তৃপজক্ষর অনুমসি িাজপজক্ষ
িংরক্ষজের সুসবধা প্রদান করা হয়।
প্রাসিস্থান- র্াসমৃনাল ম্যাজনোর, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ) এর দির।

আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি
ইিযাসদ দাসখল কজর কর্তৃপজক্ষর
অনুমসি িাজপজক্ষ িংরক্ষজের সুসবধা
প্রদান করা হয়।
প্রাসিস্থান - র্াসমৃনাল ম্যাজনোর এর
দির।
প্রাসিসদন বাসথ ৃং কজক্ষ অনুসষ্ঠি িভার
মাধ্যজম চবক এর বসহাঃ সনািজর ও
সেটির অভযমত্মজর োহাে বাসথং
সুসবধা প্রদান করা হয়।
প্রাসিস্থান - বাসথং কক্ষ, সডপুটি
োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ) এর দির।
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ) এর
দিজর িংস স্নষ্ট কাগে পত্র িহ
লাইর্াজরর স র্জনি িাটিসৃ জকর্,
কােম আউর্ পা কৃি সবল অব এসি
ইিযাসদ দাসখল কজর কর্তৃপজক্ষর
অনুমসি িাজপজক্ষ সুসবধা প্রদান করা
হয়।
প্রাসিস্থান - সডপুটি োস ক ম্যাজনোর
(অপাাঃ) এর দির।

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)
চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
০১ ঘন্টা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ
সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

০১ ঘন্টা
(সদজনর সবলা)

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

রাউন্ড দ্যা ক্লক

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ পসরজ াধজ াগ্য।

রাউন্ড দ্যা ক্লক
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gmsicpa257@gmail.com
সে এম িারওয়ারুল ইিলাম
র্াসমৃনাল ম্যাজনোর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
স ান - ০৩১-২৫১৭৭১১
ইজমইলাঃ
gmsicpa257@gmail.com

সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ

সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ

ক্রসম
ক নং

(১)
১৭

১৮

১৯

২০

সিবার নাম

(২)
ওেন সিত্যর পসরচালনার
সুসবধা প্রদান।

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(৩)
অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
করা হয়।

ঢাকার কমলাপুজর
অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
আইসিসড (ইনল্যান্ড
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
কজন্টইনার সডজপা) এর
করা হয়।
মাধ্যজম সডসলভারী কা ৃক্রম
প্রদান।
পানগাঁও আইসিটি (ইনল্যান্ড অপাজর নাল কা ৃক্রজমর
কজন্টইনার র্াসমৃনাল) এর
মাধ্যজম অনুমসি পত্র প্রদান
মাধ্যজম সডসলভারী কা ৃক্রম করা হয়।
প্রদান।

সনরাপিা সগইর্ পা

Citizen Charter-15

প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৪)
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার, কােম
আউর্ পা কৃি সবল অব এসি ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান - সডপুটি োস ক ম্যাজনোর
(অপাাঃ) এর দির।
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার, কােম
আউর্পা , সবল অব এসি ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান - সডপুটি োস ক ম্যাজনোর
(আইসিসড) এর দির।
আজবদন পজত্রর িসহি িংস স্নষ্ট কাগে
পত্র,
স সপং এজেন্ট সডসলভারী অড ৃার, কােম
আউর্পা , সবল অব এসি ইিযাসদ।
প্রাসিস্থান - সডপুটি োস ক ম্যাজনোর
(আইসিটি) এর দির।

(৫)
চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

(৬)
১০ সমসনর্

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

০১ ঘন্টা

আহজমদুল কসরম সচৌধুরী
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (আইসিসড),
ঢাকা।
স ান : ০২-৯৩৫৪০৮৪
ইজমইলাঃ

চবক ট্যাসর অনু ায়ী
বন্দজরর অভযমত্মজর
স্থাসপি ব্যাংক বুথ
িমূজহ
পসরজ াধজ াগ্য।

০১ ঘন্টা

সগালাম সমাাঃ িারওয়ারুল ইিলাম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (আইসিটি),
পানগাঁও
স ান -০১৭৩৩৫৫৬৩৬২
ইজমইলাঃ

ক। ে-ে প্রসিষ্ঠাজনর সলর্ার প্যাজড
আজবদন
খ। এক কসপ পািজপার্ ৃ িাইে ছসব (১
সদজনর সব ী হজল)
গ। সভার্ার আইসড কাড ৃ-১ কসপ
ঘ। কমৃরি প্রসিষ্ঠাজনর লাইজিজির
জর্াকসপ-১ টি

প্রসিসদজনর েন্য
২৪ ঘন্টা
১০/- র্াকা হাজর
(প্রসিেজন)
পা াখায় ১০/র্াকা নগজদ প্রদাজনর
মাধ্যজম
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(৭)

সমাহাম্মদ িাইফুল আলম
সডপুটি োস ক ম্যাজনোর (অপাাঃ)
স ান - ০১৮১৯৩২১৫৬০
ইজমইলাঃ

gmsicpa257@gmail.com

tm.ict.pangaon@gmail.com
অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733228265
Phone: 031-2510884, Fax:0312510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

ক্রসম
ক নং
(১)
২১

২২

২৩

সিবার নাম
(২)
প্রসিসমটি আইসড কাড ৃ

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)

ানবাহন পা

সবজদ ী নাগসরজকর সগইর্
পা

Citizen Charter-15

প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

(৪)
ক। কাষ্টম এজেিী লাইজিি
খ। সেটি িরকার লাইজিি
গ। োিীয় পসরচয় পত্র
ঘ। সেড লাইজিি (মাসলজকর)
ঙ। ছসব-৩/৪ কসপ (পািজপার্ ৃ িাইে)
চ। পুসল সভসরস জক ান রম
ছ। অন্যান্য িথাসদ

(৫)
১ বৎিজরর েন্য
৩০০/- র্াকা হাজর

ক। কাষ্টম এজেিী লাইজিি
খ। োিীয় পসরচয় পত্র
গ। সেড লাইজিি (মাসলজকর)
ঘ। পসরবহন সবভাগএর িাসলকাভুসি
চ। েত্বাসধকারী/িার উপযুি প্রসিসনসধর
প্রিযায়ন
ছ। ছসব-২ কসপ (পািজপার্ ৃ িাইে)
ে। ্াইসভং লাইজিি
ঝ। সরসেজে ন
ঞ। স র্জনি িাটিসৃ জকর্
র্। ইনসূযজরি
ঠ। অন্যান্য িথাসদ
ক। কারে বা উজদ্দশ্যিহ ে-ে প্রসিষ্ঠাজনর
সলর্ার প্যাজড আজবদন
খ। এক কসপ পািজপার্ ৃ িাইে ছসব
গ। পািজপার্ ৃ এবং সভিার জর্াকসপ
ঘ। প্রসিষ্ঠাজনর সেড লাইজিজির জর্াকসপ

কার = মাসিক
হার-৯০০/বাৎিসরক হার১০৯৫০/-

সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
২৪ ঘন্টা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:031-2510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

২৪ ঘন্টা

সমার্র িাইজকল=
মাসিক-৬০০/বাৎিসরক-৭২০০/-

প্রসিসদজনর েন্য
২৪ ঘন্টা
১০/- র্াকা
হাজর(প্রসিেজন)
পা
াখায় ১০/র্াকা
নগজদ
প্রদাজনর মাধ্যজম
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অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:031-2510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক
(০১৭৩৩-২২৮২৭৩
ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:0312510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

ক্রসম
ক নং
(১)
২৪

২৫

২৬

সিবার নাম
(২)
সেটি িরকার লাইজিি

মাসলক লাইজিি

বাথ ৃ/ শ্রসমকজদর সগইর্ পা

Citizen Charter-15

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

(৪)
ক। কাষ্টম এজেিী লাইজিি
খ। সেটি িরকার লাইজিি
গ। োিীয় পসরচয় পত্র
ঘ। সেড লাইজিি (মাসলজকর)
ঙ।েত্বাসধকারী/িার উপযুি প্রসিসনসধর
প্রিযয়ন
চ। ছসব-৪ কসপ (পািজপার্ ৃ িাইে)
ছ। পুসল সভসরস জক ান রম
ে অন্যান্য িথাসদ

(৫)
১ বৎিজরর েন্য
৪০০/- র্াকা হাজর

ক। কাষ্টম এজেিী লাইজিি
খ। সেটি িরকার লাইজিি
গ। োিীয় পসরচয় পত্র
ঘ। সেড লাইজিি (মাসলজকর)
ঙ। েত্বাসধকারী/িার উপযুি প্রসিসনসধর
প্রিযয়ন
চ। ছসব-৪ কসপ (পািজপার্ ৃ িাইে)
ছ। পুসল সভসরস জক ান রম
ে অন্যান্য িথাসদ

১ বৎিজরর েন্য
৪০০/- র্াকা হাজর

ক। কাষ্টম এজেিী লাইজিি
খ। সেটি িরকার লাইজিি
গ। োিীয় পসরচয় পত্র
ঘ। সেড লাইজিি (মাসলজকর)
ঙ। ছসব-৩/৪ কসপ (পািজপার্ ৃ িাইে)
চ। পুসল সভসরস জক ান রম
ছ অন্যান্য িথাসদ

১ বৎিজরর েন্য
৩০০/- র্াকা হাজর

সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
২৪ ঘন্টা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:0312510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

২৪ ঘন্টা

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:0312510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

২৪ ঘন্টা

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884,
Email: cpa.gov.bd/web mail
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ক্রসম
ক নং
(১)
২৭

২৮

২৯

৩০

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
িকল বন্দর
ব্যবহারকারীগেজক
সনরাপিা প্রদান

(৩)
প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

বন্দজরর সেটি মুসরং, বয়া
ও
বসহাঃ সনািরিহ
বন্দজরর
েলিীমায়
অবস্থানরি োহােিমূহজক
সনরাপিা সিবা প্রদান

প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

Search and Rescue
Cum
Ambulance
Ship এর মাধ্যজম বন্দর
েলিীমানায় অবস্থানরি
অসুস্থ সরাগী বহন ও
েরম্নরী সচসকৎিা সিবা
প্রদান।

প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

কে ৃফুলী নদীর নাব্যিার
সবষজয় িংসিষ্ট িকলজক
পূব ৃাভাি প্রদান

িরািসর

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান
(৪)
স সক্ষজত্র াহা প্রজ ােয।
পসরচালক (সনরাপিা)/চবক এর দির

স সক্ষজত্র াহা প্রজ ােয।
পসরচালক (সনরাপিা)/চবক এর দির

স সক্ষজত্র াহা প্রজ ােয।
পসরচালক (সনরাপিা)/চবক এর দির

িংস স্নষ্ট ডকুযজমন্ট িহ আজবদন পত্র
সবদ্যমান চবক এর সিসডউল অ চােৃ
অনু ায়ী

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)
ক) বন্দর কর্তৃপজক্ষর
সনধ ৃাসরি হাজর।
খ) প্রজ ােয সক্ষজত্র
আজলাচনা িাজপজক্ষ।

সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
২৪ ঘন্টা

২৪ ঘন্টা

ক) বন্দর কর্তৃপজক্ষর
সনধ ৃাসরি হাজর।
খ) প্রজ ােয সক্ষজত্র
আজলাচনা িাজপজক্ষ।

২৪ ঘন্টা
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(৭)
অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884,
Email: cpa.gov.bd/web mail

ক) বন্দর কর্তৃপজক্ষর
সনধ ৃাসরি হাজর।
খ) প্রজ ােয সক্ষজত্র
আজলাচনা িাজপজক্ষ।

অনুজমাদজনর পর ২৪
ঘন্টা িমজয়র মজধ্য

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director (Security)/Admin
01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884,
Email: cpa.gov.bd/web mail

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director (Security)/
Admin/CPA- 01733-228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Director (Security)-01733-228265
Phone: 031-2510884, Fax:0312510889
Email: cpa.gov.bd/web mail

কমান্ডার আসরফুর রহমান
পদবীাঃ চী হাইজ্াগ্রা ার
স ানাঃ ০১৬৩০-৬৬৬৯৯৯
ইজমইলাঃ ch@cpa.gov.bd

ক্রসম
ক নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি

(১)
৩১

(২)
র্াইডাল ডার্া িংগ্রহ,
িংরক্ষে ও িরবরাহ

(৩)
িরািসর

(৪)
িংস স্নষ্ট ডকুযজমন্ট িহ আজবদন পত্র

(৫)
সবদ্যমান চবক এর
সিসডউল অ চােৃ
অনু ায়ী

৩২

কে ৃফুলী নদীজি িরকারী ও
সবিরকারী স্থাপনার নাব্যিা
রক্ষাজথ ৃ সবসভন্ন স্সেং
অনুমসি প্রদান

িরািসর

িংস স্নষ্ট ডকুযজমন্ট িহ আজবদন পত্র

সবদ্যমান চবক এর
সিসডউল অ চােৃ
অনু ায়ী

Citizen Charter-15
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সিবা
প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
অনুজমাদজন
র পর ২৪
ঘন্টা
িমজয়র
মজধ্য
অনুজমাদজন
র পর ২৪
ঘন্টা
িমজয়র
মজধ্য

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
কমান্ডার আসরফুর রহমান
পদবীাঃ চী হাইজ্াগ্রা ার
স ানাঃ ০১৬৩০-৬৬৬৯৯৯
ইজমইলাঃ ch@cpa.gov.bd
কমান্ডার আসরফুর রহমান
পদবীাঃ চী হাইজ্াগ্রা ার
স ানাঃ ০১৬৩০-৬৬৬৯৯৯
ইজমইলাঃ ch@cpa.gov.bd

অভযমত্মরীে সিবাাঃ
ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
০১

(২)
সপন ন প্রদাজনর সুসবধাজথ ৃ চবক এর
কমৃকিৃা/কমৃচারীগজের অসডর্ আপসি/না-দাবী
িনদপত্র প্রদান/মিামি প্রদান।

(৩)
সচঠি/িরািসর

০২

চবক এর সবসভন্ন সবভাজগর শৃঙ্খলা ও অসভজ াগ
সবষজয় ছাড়পত্র/মিামি প্রদান

০৩

চবক এর কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর সিজলক ন
সগ্রড, র্াইমজস্ক্ল, পদায়ন, পজদান্নসি, সপন ন,
অবিজরাির ছুটি ইিযাসদ।

০৪

চবক এর সবভাগীয় মামলার সবষজয় দাজয়রকৃি
সলভ টু আসপল/সরর্ ইিযাসদ মামলার িময়মি
দ াওয়ারী েবাব/এিএ সপ্ররে এবং সবসভন্ন
আদালজির রাজয়র আজলাজক আইনানুগ কা ৃক্রম
গ্রহে।
বন্দর পসরদ ৃন

০৫

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
িংস স্নষ্ট াখার
চাসহদা পত্র

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
সবনা মূজল্য

(৬)
৫ (পাঁচ)
কা ৃ সদবি

চাসহদা পাওয়ার পর
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম।

িংস স্নষ্ট াখার
চাসহদা পত্র

সবনা মূজল্য

৫ (পাচ)
কা ৃ সদবি

আজদ /পত্র োরী

িংস স্নষ্ট াখার
চাসহদা পত্র

সবনা মূজল্য

২১-৩০
কা ৃ সদবি

িথ্যাসদ প ৃাজলাচনা কজর
থা থ কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদন গ্রহেপুব ৃক
দ াওয়ারী েবাব সপ্ররে
করা হয়।
বন্দর পসরদ জৃ ন আগ্রহী
িংস্থা/প্রসিষ্ঠাজনর সপ্রসরি
পজত্রর অনুজরাধ ও
কর্তৃপজক্ষর অনুজমাদন
িাজপজক্ষ

িংস স্নষ্ট াখার
চাসহদা পত্র

সবনা মূজল্য

০৩-০৭
কা ৃ সদবি

প্রজ ােয নয়

সবনামূজল্য

সপ্রসরি পজত্রর
উজেসখি/
সনধ ৃাসরি সদন ও
িাসরখ
অনু ায়ী/পসরদ ৃ
সনর সূচী
অনু ায়ী
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সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃচী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃচী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃচী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমাাঃ নাসির উদ্দীন
পদবীাঃচী পারজিাজনল অস িার
কক্ষ নং: ৩৩০,
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৫
ই-সমইল:cpo@cpa.gov.bd
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.
bd

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

(১)
০৬

(২)
ইন্ডাসেয়াল এর্াচজমন্ট / ইন্টৃান ীপ

০৭

প্রস ক্ষে

Citizen Charter-15

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
প্রস ক্ষোথী/ছাত্র-ছাত্রীজদর
অধ্যায়নরি/সবষয়
িংস স্নষ্ট সবভাগ কর্তৃক

িাসত্ত্বক ও ব্যবহাসরক

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আজবদনপত্র
অনু ায়ী

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
সবনামূজল্য

(৬)
১২ িিাহ ব্যাপী

আজবদন রম
সেসনং
ইনসষ্টটিউর্/ চবক
ওজয়বিাইর্

প্রস ক্ষজের সময়াদ ও ধরন
অনু ায়ী সনধ ৃাসরি স প্রদান
িাজপজক্ষ
ক) অনসধক ৭ সদন সময়াদী
সকাজি ৃর েন্য -------৭০০/খ) অনসধক ৮-১০ সদন
সময়াদী সকাজি ৃর েন্য ---১০০০/গ) অনসধক ১৬-২১ সদন
সময়াদী সকাজি ৃর েন্য --১৫০০/ঘ) অনসধক ২২-৩০ সদন
সময়াদী সকাজি ৃর েন্য --২০০০/সনধ ৃাসরি স সপ-অড ৃার /
ব্যাংক ্া র্ / নগদ চালান
এর মাধ্যজম পসরজ াধজ াগ্য।

(৭)
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.
bd
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.
bd
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ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)

(৩)
িাসত্ত্বক ও ব্যবহাসরক

(১)
০৮

ওয়াকৃ প/জিসমনার

০৯

সমলনায়িন ভাড়া / ক্লািরুম ভাড়া

১০

চবক পসরবহন সবভাজগর কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর
অসেৃি ছুটি/প্রসূসি ছুটি/শ্রাসমত্ম সবজনাদন
ছুটি/অিাধারে ছুটির আজবদন সনষ্পসি।

Citizen Charter-15

সমলনায়িন/ক্লািরম্নম
ব্যবহাজর আগ্রহী
িংস্থা/প্রসিষ্ঠাজনর
সচয়ারম্যান/ িদস্য(এ এন্ড
সপ)/ পসরচালক (প্র ািন)/
ম্যাজনোর সেসনং, চবক
বরাবজর সপ্রসরি পজত্রর
অনুজরাধ ও কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদন িাজপজক্ষ
আজবদন প্রাসির পর
দাসখলকৃি কাগেপজত্রর
িঠিকিা াা্চাইপূব ৃক
ক্ষমিা অনু ায়ী অনুজমাদন
িাজপজক্ষ।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)

১. আজবদন পত্র
২. থা থ
কর্তৃপজক্ষর
অগ্রায়ন পত্র ও
সুপাসর
৩. ছুটির সহিাব
(প্রজয়ােন
অনুিাজর)

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
প্রস ক্ষজের সময়াদ ও ধরন
অনু ায়ী সনধ ৃাসরি স প্রদান
িাজপজক্ষ

(৬)

(৭)
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.
bd
সমজিি হাসলমা সবগম
পদবীাঃ ম্যাজনোর সেসনং
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৫৮
ই-সমইলাঃ
manager_training@cpa.gov.
bd

সমলনায়িন ভাড়া নদসনক -১৫০০/ক্লািরম্নম ভাড়া নদসনক -৫০০/সনধ ৃাসরি স সপঅড ৃার/ব্যাংক ্া র্/চালান
এর মাধ্যজম পসরজ াধজ াগ্য।

সপ্রসরি পজত্রর
চাসহিব্য
িময়িীমা
অনু ায়ী

সবনা মূজল্য

০৭ (িাি)
কা ৃ সদবি
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হাসিনা আরজু
পদবীাঃজডপুটি োস ক ম্যাজনোর
(প্র ািন)
স ান - ০৩১-২৫১০৮৬৬
ইজমইলাঃ h_arju@yahoo.com

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(১)

(২)

(৩)

(৫)

(৬)

(৭)

১১

সনরাপিা সবভাজগর আওিাধীন ায়ার িাসভৃি াখা
কর্তৃক অসি সনব ৃাপন ব্যবস্থা গ্রহে, োহাজে হর্
ওয়াকৃ কাজে অসি সনরাপিা ব্যবস্থা গ্রহে ও
দূজ ৃাকালীন ব্যবস্থা (ঘূসে ৃঝড়, েজলাচ্ছবাি, বন্যা,
ভূসমকম্প,) সমাকাজবলা করে

প্রচসলি পদ্ধসি অনুিরে
প্রসক্রয়ার মাধ্যজম

স সক্ষজত্র াহা
প্রজ ােয।
পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক
এর দির

ক) বন্দর কর্তৃপজক্ষর সনধ ৃাসরি
হাজর।
খ) প্রজ ােয সক্ষজত্র আজলাচনা
িাজপজক্ষ।

২৪ ঘন্টা

অপাজর ন ইনচােৃ/সনরাপিা অস িার
(প্র াাঃ)/চবক (০১৭৩৩-২২৮২৭৩ ও
০১৫৫০-০০৫৩০৫) এর মাধ্যজম পসরচালক
(সনরাপিা)/চবক এর সনকর্ উপস্থাপন।
Deputy Director
(Security)/Admin/CPA- 01733228266
Deputy Director (Security)/
Operation/CPA- 01733-228267
Phone: 031-2510884,
Email: cpa.gov.bd/web mail

১২

চবক এর সবসভন্ন আবাসিক এলাকার সমরামি,
রািত্মাঘার্ সমরামি করন, স্ন পসরষ্কার করন
এবং উি সিবা িংরক্ষন করন।

চবক এর প্রজকৌ ল
সবভাজগর সবসভন্ন িাইর্
অস ি এর মাধ্যজম।

চবক এর সবসভন্ন
আবাসিক
এলাকায়
িংস স্নষ্ট দিজর।

চবক এর কমৃকিৃা ও
কমৃচারীজদর সবিন সথজক
সনধ ৃারীি হাজর চবক এর
সহিাব সবভাগ কিৃন কজর ।

চবক এর
কমৃকিৃা ও
কমৃচারীজদর
বািা বরাদ্ধ
পাওয়ার পর
সথজক িব ৃজ ষ
বিবাজির
িময়িীমা
প ৃমত্ম।

১। েনাব সমাাঃ িাইফুল হািান সচৌধুরী
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী (ইমারি)
স ানাঃ ০১৮১৯৪১৫৪১৬
ই-সমইলাঃ
saiful_btek@yahoo.com
২। েনাব সমাাঃ সমোনুর রহমান
িরকার
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী/জেটি ও
কাঃসুাঃ
স ানাঃ ০৩১-২৫১০১৫৮
ই-সমইলাঃ
mijan_4628@yahoo.com

৩। েনাব সমাাঃ রাস উল আলম
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী/জপািাশ্রয় ও
সিসিসপ/চবক
স ানাঃ ০৩১-২৫১০১৫৭
ই-সমইলাঃ e_rafiul@yahoo.com
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ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

(৫)
সনধ ৃাসরি চােৃ বন্দর াজন্ড
সবিন ভািার সবল হজি
কিৃজনর মাধ্যজম

(৬)
প্রসিসদন দির ও
সডউটির িময়সূচী
অনু ায়ী

(১)
১৩

(২)
(৩)
বন্দজরর িকল কমৃকিৃা-কমৃচারীজদর দিজর িরািসর ানবাহন িরবরাহ
আনা-সনওয়ার েন্য প্রজয়ােনীয় ানবাহজনর
করার মাধ্যজম
ব্যবস্থা করা।

১৪

বন্দজরর িকল স ক্ষা প্রসিষ্ঠাজনর ছাত্র-ছাত্রী ও িরািসর ানবাহন িরবরাহ
স ক্ষক-স সক্ষকাজদর প্রসিষ্ঠাজন আনা-সনওয়ার
করার মাধ্যজম
েন্য ানবাহন িরবরাহ করা।

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

সনধ ৃাসরি চােৃ বন্দর াজন্ড
সবিন ভািার সবল হজি
কিৃজনর মাধ্যজম

১৫

বন্দজরর িকল কমৃকিৃাজদর দািসরক ব্যবহাজরর িরািসর ানবাহন িরবরাহ
েন্য ানবাহন িরবরাহ।
করার মাধ্যজম

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

প্রজ ােয নজহ

১৬

চবক এর সবসভন্ন সবভাজগর সনয়সমি/ অসনয়সমি িরািসর ানবাহন িরবরাহ
কা ৃিম্পাদজনর েন্য প্রজয়ােনীয় বাি, োক ও
করার মাধ্যজম
অন্যান্য ানবাহন িরবরাহ করা।

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

প্রজ ােয নজহ

১৭

চবক এর ভূসম ব্যবস্থাপনা (অববধ স্থাপনা উজচ্ছদ িরািসর ানবাহন িরবরাহ
ও িংসিষ্ট সবষজয়) কাজে চাসহদার সপ্রসক্ষজি
করার মাধ্যজম
প্রজয়ােনীয়
ানবাহন/ইকুইপজমন্ট িরবরাহ
করন।
সবসভন্ন িরকারী প্রসিষ্ঠান হজি বন্দজর আগি িরািসর ানবাহন িরবরাহ
সভআইসপজদর ানবাহন িরবরাহ করা।
করার মাধ্যজম

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

প্রজ ােয নজহ

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

প্রজ ােয নজহ

১৮
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দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৭)
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com
প্রসিসদন দির ও নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
সডউটির িময়সূচী পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
অনু ায়ী
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com
িাব ৃক্ষসনক
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com
িাব ৃক্ষসনক
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com
িাব ৃক্ষসনক
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com
িাব ৃক্ষসনক
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াসন্ত্রক)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
১৯

(২)
(৩)
বন্দর হািপািাল এর মাধ্যজম বন্দর আবাসিক িরািসর ানবাহন িরবরাহ
এলাকার ময়লা-আবেৃনা পসরষ্কাজরর েন্য
করার মাধ্যজম
কনোরজভিী োক িরবরাহ করা।

২০

বন্দর হািপািাল এর মাধ্যজম বন্দর কমৃকিৃা- িরািসর ানবাহন িরবরাহ
কমৃচারীজদর েন্য এযাম্বুজলি ও লা বহন গাড়ী
করার মাধ্যজম
িরবরাহ করা।

২১

চবক এর সবসভন্ন আবাসিক এলাকায় পাসন,
সবদুযৎ ও গ্যাি িরবরাহ করন এবং উি সিবা
িংরক্ষন করন।

চবক এর সবসভন্ন
ইজলকসেক িাসভৃি সষ্ট ন,
পাম্প হাউে
এর মাধ্যজম

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
প্রজ ােয নজহ

(৬)
িাব ৃক্ষসনক

(৭)
নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াাঃ)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com

াসন্ত্রক সবভাগ,
চবক

সনধ ৃাসরি চােৃ বন্দর াজন্ড
সবিন ভািার সবল হজি
কিৃজনর মাধ্যজম

িাব ৃক্ষসনক

নামাঃ সমেৃা রাসকবুল ইিলাম
পদবীাঃ উপ প্রধান প্রজকৌ লী ( াাঃ)
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৭
ইজমইলাঃ rakib86@yahoo.com

চবক এর সবসভন্ন
আবাসিক
এলাকায় িংসিষ্ট
দিজর।

চবক এর কমৃকিৃা ও
কমৃচারীজদর সবিন সথজক
সনধ ৃারীি হাজর চবক এর
সহিাব সবভাগ কিৃন কজর ।

চবক এর
কমৃকিৃা ও
কমৃচারীজদর
বািা বরাদ্ধ
পাওয়ার পর
সথজক িব ৃজ ষ
বিবাজির
িময়িীমা
প ৃমত্ম।

১। েনাব সমাাঃ সমেবাহ উসদ্দন সচৌধুরী
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/
পাওয়ার
স ানাঃ ০১৮১৯৮৬৯৫৩২
ইজমইলাঃ
xen_power@cpa.gov.bd
২। েনাব সমাাঃ সনোমউসদ্দন
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/ সক্রি
স ানাঃ ০১৯১২৭২০৪৭৭
ইজমইলাঃ xen_ci@cpa.gov.bd
৩। েনাব সমাাঃ রাজিল
পদবীাঃ সনব ৃাহী প্রজকৌ লী(সবাঃ)/সিটি
স ানাঃ ০১৮৩৯৪৫৭৪১০
ইজমইলাঃ xen_ct@cpa.gov.bd
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ক্রসমক
নং
(১)
২২

২৩

সিবার নাম
(২)
উন্নয়ন প্রকজল্পর সডসপসপ প্রেয়ন

উন্নয়ন প্রকল্প অনুজমাদন এর সনসমিজনৌ-পসরবহন
মন্ত্রোলজয় অগ্রায়ন

Citizen Charter-15

সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৩)
(৪)
সনব ৃাহী সবভাজগর চাসহদার
িম্ভাব্যিা িমীক্ষা
সপ্রসক্ষজি থা থ কর্তৃপজক্ষর সরজপার্ ৃ (চবক এর
অনুজমাদনক্রজম িম্ভাব্যিা
িংস স্নষ্ট সবভাগ
িমীক্ষা পসরচালনা ও প্রাি
হজি পাওয়া
লা জলর সভসিজি।
াজব)। সডসপসপ
ছক (চবক এর
পসরকল্পনা সবভাগ
ও পসরকল্পনা
কসম জনর ওজয়ব
িাইজর্ পাওয়া
াজব)।
প্রেীি সডসপসপ থা থ
থা থভাজব
কর্তৃপজক্ষর অনুজমাদজনর
প্রেীি সডসপসপ :
মাধ্যজম।
েনবল িংক্রান্ত
িথ্য, ভূসম
অসধগ্রহে থাকজল
সডসি অস জির
প্রাক্কলন,
িমীক্ষার
প্রজয়ােন হজল
িমীক্ষা
প্রসিজবদন,
প্রসি লন
ইিযাসদিহ।

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
সবনামূজল্য

সবনামূজল্য
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সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
িম্ভাব্যিা িমীক্ষা

সরজপার্ ৃ পাওয়ার
১৫ কমৃসদবি।

১৫ সদন

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সমাাঃ িাখাওয়াি সহাজিন
িহকারী পসরিংখ্যান কমৃকিৃা
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯/
সমাবাইলাঃ ০১৭৯১ ৬২৮৭৫৩
ই-সমইলাঃ
sakawatstat@yahoo.com

সমাাঃ মাহবুব সমারজ দ সচৌধুরী
পসরকল্পনা প্রধান
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৮৩
সমাবাইলাঃ ০১৮২০ ৫৭৫৫৩৪
ই-সমইলাঃ
mchy_2005@yahoo.com

ক্রসমক
নং
(১)
২৪

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
মধ্যজময়াসদ বাজের্ কাঠাজমা প্রেয়ন ও চবক এর সবসভন্ন সবভাগ
হালনাগাদকরে
হজি প্রস্তাব পাওয়ার পর
থা থ
কর্তৃপজক্ষর
অনুজমাদনক্রজম পত্র এবং
ই-সমইল স াজগ

২৫

উন্নয়ন প্রকজল্পর বািত্মবায়ন অগ্রগসি মসনর্সরং

চবক এর সবসভন্ন উন্নয়ন
প্রকজল্পর
বািত্মবায়ন
অগ্রগসি প্রকল্প পসরচালক
কর্তৃক
আইএমইসড-০৫
ছজক প্রদাজনর পর িা
িমসন্বি কজর সনৌ-পসরবহন
মন্ত্রোলয় ও আইএমইসডজি
সপ্ররে।

২৬

প্রকল্প িমাসি প্রসিজবদন প্রেয়ন।

উন্নয়ন প্রকল্প িমাি হওয়ার
পর প্রকল্প পসরচালক কর্তৃক
প্রকজল্পর ব্যয় চূড়ান্ত কজর
প্রজয়ােনীয় িথ্য সপ্ররে
পসরকল্পনা সবভাজগ সপ্ররে
করা হজল।
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প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
অথ ৃ সবভাগ
কর্তৃক োরীকৃি
পসরপত্র অনু ায়ী
প্রাসিস্থান: অথ ৃ
সবভাজগর
ওজয়বিাইর্ ও
সনৌপম’র বাজের্
াখা
আইএমইসড-০৫
ছক অনু ায়ী
প্রাসিস্থান:
আইএমইসড’র
ওজয়বিাইর্ ও
চবক এর
পসরকল্পনা
সবভাগ।

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি

আইএমইসড-০৪
ছক অনু ায়ী
প্রাসিস্থান:
আইএমইসড’র
ওজয়বিাইর্ ও
চবক এর
পসরকল্পনা
সবভাগ।
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সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৫)
সবনামূজল্য

(৬)
বাৎিসরক

(৭)
েনাব প্রদুযৎ কুমার দাি
পসরিংখ্যান কমৃকিৃা
স ান : ০৩১-২৫১০৮৮৬
সমাবাইলাঃ ০১৮১৭৭৪৮০২০
ই-সমইল :
pradyut2010@gmail.com

সবনামূজল্য

প্রসিমাজি

েনাব প্রদুযৎ কুমার দাি
পসরিংখ্যান কমৃকিৃা
স ান : ০৩১-২৫১০৮৮৬
সমাবাইলাঃ ০১৮১৭৭৪৮০২০
ই-সমইল :
pradyut2010@gmail.com

সবনামূজল্য

প্রকল্প িমাসির
১৫ সদজনর মজধ্য

মাাঃ িাখাওয়াি সহাজিন
িহকারী পসরিংখ্যান কমৃকিৃা
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯/ Ext. ২৩৪৩
সমাবাইলাঃ ০১৭৯১ ৬২৮৭৫৩
ই-সমইলাঃ
sakawatstat@yahoo.com

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
২৭

(২)
ক) িরকারী সনরীক্ষা সবভাগ কর্তৃক
উত্থাসপি অসডর্ আপসি গ্রহে, িংরক্ষে
ও চবক এর িংসিষ্ট সবভাজগ সপ্ররে কজর
েবাব িংগ্রহ করে।

(৩)
স্থানীয় ও রােে অসডর্ অসধির কর্তৃক চবক
এর াবিীয় কা ৃক্রজমর উপর উত্থাসপি
আপসি চবক এ সপ্ররে করা হয়। আভযমত্মরীে
সনরীক্ষা সবভাজগর আই আর াখা কর্তৃক
িকল আপসি গ্রহে কজর িার এক কসপ আই
আর াখায় সরজখ েবাব িংগ্রজহর েন্য চবক
এর িংস স্ন সবভাজগ সপ্ররে করা হয়। অসি
দ্রম্নিিম িমজয়র মজধ্য েবাব িংগ্রহ কজর
িরকারী সনরীক্ষা সবভাজগর প্রসিসনসধর িাজথ
আজলাচনা কজর অসধকাং আপসি স্থায়ীভাজব
সমমাংিা করা হয়।

খ) ব্রড িীর্ েবাব
(সব এি আর) সপ্ররে ।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র
এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আই আর
াখা

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

(৫)

(৬)
িরকারী সনরীক্ষা
সবভাগ কর্তৃক
প্রদি িময়
িীমা।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২

আই আর
াখা

িরকারী সনরীক্ষা
সবভাগ কর্তৃক
প্রদি িময়
িীমা।

উত্থাসপি আপসি হজি স িকল আপসি
আজলাচনা বা স্থানীয় েবাজবর মাধ্যজম
সমমাংিা করা ায় না ঐ িকল আপসি
পসরদ নৃ প্রসিজবদন আকাজর চবকএ সপ্ররে
করা হয়। উি পসরদ নৃ প্রসিজবদন চবক এর
িংসিষ্ট সবভাগ িমুজহ সপ্ররে করা হয়।
িংসিষ্ট সবভাগ হজি েবাব িংগ্রহ কজর ব্রর্
ীর্ েবাব (সব এি আর) প্রস্ত্িি করা হয়।
উি সব এি আর প্র ািসনক মন্ত্রোলজয়র
মাধ্যজম স্থানীয় ও রােে অসডর্ অসধদিজর
সপ্ররে করা হয়।
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shakurcpa@gmail.com

৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ
mdhelalcpa@gmail.com

ক্রসমক
নং
(১)
২৮

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
গ) সদ্ব-পক্ষীয় িভার কা ৃপত্র
প্রস্ত্িি ও িভা আজয়ােজনর
ব্যবস্থা গ্রহে করা ।

(৩)
স্থানীয় ও রােে অসধদির কর্তৃক চবক এর
সবপরীজি উত্থাসপি পুসিভূি িাধারে অসডর্
আপসি িমুজহর েবাব প্রস্ত্িি কজর স্থানীয় ও
রােে অসডর্ অসধদিজর সপ্ররে করা হয়। স্থানীয়
ও রােে অসডর্ অসধদির কর্তৃক েবাব
সপ্ররজের মাধ্যজম স িকল আপসি মীমাংিা হয়
না ঐ িকল আপসি সমমাংিার েন্য সদ্ব-পক্ষীয়
িভা আহবাজনর পরাম ৃ সদজয় থাজকন। অত্র
ঘ) সত্র-পক্ষীয় িভার অনুষ্ঠাজনর সবভাগ সি সমািাজবক সদ্ব-পক্ষীয় িভার
ব্যবস্থা গ্রহে করা।
আজয়ােন কজর থাজক। চবক এবং স্থানীয়
রােে অসডর্ অসধদিজরর প্রসিসনসধজদর িমন্বজয়
সদ্ব-পক্ষীয় িভ অনুসষ্ঠি হয়। উি সদ্ব-পক্ষীয়
িভার মাধ্যজম পুসিভূি অসডর্ আপসি
সমমংিার ব্যবস্থা গ্রহে করা হয়।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আই আর াখা

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

(৫)

(৬)
িরকারী সনরীক্ষা
সবভাগ কর্তৃক
প্রদি িময়
িীমা।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
shakurcpa@gmail.com

আই আর াখা
িরকারী সনরীক্ষা
সবভাগ কর্তৃক
প্রদি িময়
িীমা।

স্থানীয় ও রােে অসধদির কর্তৃক চবক এর
সবপরীজি উত্থাসপি পুসিভূি অসডর্ আপসি হজি
অসধকির গুরম্নত্বপূে ৃ আপসি িমুহজক অসগ্রম
অনুজচ্ছজদ উন্নীি কজর চবক এ সপ্ররে করা হয়।
ঐ িকল অসগ্রম অনুজচ্ছজদর েবাব প্রস্ত্িি কজর
প্র ািসনক মন্ত্রোলয় এবং স্থানীয় ও রােে
সধদিজর সপ্ররে করা হয়। স আপসি গুজলা
েবাজবর মাধ্যজম সমমাংিা হয় না ঐ গুজলা
মন্ত্রোলয় কর্তৃক সত্র-পক্ষীয় িভার িাসরখ ও
স্থান সনধ ৃারে করা হজল অত্র সবভাগ কর্তৃক িভা
আজয়ােজনর ব্যবস্থা গ্রহে করা হয়। এ োিীয়
িভা িচরাচর চবক, স্থানীয় ও রােে অসডর্
অসধদির এবং মন্ত্রোলজয়র প্রসিসনসধর িমন্বজয়
চবক সবাড ৃ রম্নজম অনুসষ্ঠি হজয় থাজক।
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৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ
mdhelalcpa@gmail.com

ক্রসমক
নং
(১)
২৯

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
ঙ)জনৌ-পসরবহন মন্ত্রোলয় িম্পসকৃি
স্থায়ী কসমটি ও উি কসমটির িাব
কসমটি িমুজহর কা ৃপত্র প্রস্ত্িি
করে।

(৩)
বাংলাজদ োিীয় িংিদ িসচবালয়
এর কসমটি াখা কর্তৃক সনৌ-পসরবহন
মন্ত্রোলয় িম্পসকৃি স্থায়ী কসমটির
সবজ্ঞসি এবং িভার আজলাচয সূচী
সপ্ররে করা হয়। উি আজলাচয সূচী
প্রাসির পর চবক এর িংস স্নষ্ট সবভাগ
হজি প্রজয়ােনীয় িথ্য িংগ্রহ কজর
উি িজথ্যর সভসিজি িভার কা ৃপত্র
চ) িরকারী সহিাব িম্পসকৃি স্থায়ী প্রস্ত্িি করা হয়। উি কা ৃপজত্রর ৪০
কসমটি ও উি কসমটির িাব কসমটির কসপ সনৌ-পসরবহন মন্ত্রোলজয় এ
কা ৃপত্র প্রস্ত্িি করে।
সপ্ররে করা হয়। এ ছাড়া উি কসমটি
কর্তৃক িমজয় িমজয় গঠিি িাবকসমটি িমূজহর কা ৃপত্রও প্রস্ত্িি
করজি হয় া অত্র সবভাজগর আই আর
াখা কর্তৃক প্রস্ত্িি করা হয়।

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আই আর াখা

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

আই আর াখা

(৬)
বাংলাজদ
োিীয় িংিদ
িসচবালয় এর
কসমটি াখা
কর্তৃক প্রদি
িময়িীমা।
বাংলাজদ
োিীয় িংিদ
িসচবালয় এর
কসমটি াখা
কর্তৃক প্রদি
িময়িীমা।

সনৌ-পসরবহন মন্ত্রোলয় হজি িরকারী
সহিাব িম্পসকৃি স্থায়ী কসমটির
সবজ্ঞসি এবং িভার আজলাচয সূচী
চবক এ সপ্ররে করা হয়। উি
আজলাচয সূচী অনু ায়ী চবক এর
সবসভন্ন সবভাগ হজি িথ্য িংগ্রহ কজর
উি িজথ্যর সভসিজি কা ৃপত্র প্রস্ত্িি
করা হয়। উি কা ৃপজত্রর ৪০ কসপ
সনৌ-পসরবহন এ সপ্ররে করা হয়। এ
ছাড়া উি কসমটি কর্তৃক িমজয় িমজয়
গঠিি কসমটি িমুজহর কা ৃপত্রও
প্রস্ত্িি করজি হয় া অত্র সবভাজগর
আই আর াখা কর্তৃক প্রস্ত্িি করা
হয়।
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দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com

ক্রসমক
নং
(১)
২৯

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
ছ) িরকারী প্রসিষ্ঠান কসমটি
িম্পসকৃি স্থায়ী কসমটি ও উি
কসমটির িাব কসমটির কা ৃপত্র
প্রস্ত্িি করে।

(৩)
সনৌ-পসরবহন
মন্ত্রোলয়
কর্তৃক
িরকারী প্রসিষ্ঠান কসমটি িম্পসকৃি
স্থায়ী কসমটির সবজ্ঞসি এবং িভার
আজলাচয সূচী চবক এ সপ্ররে করা
হয়। উি আজলাচয সূচী অনু ায়ী চবক
এর সবভন্ন সবভাগ হজি িথ্য িংগ্রহ
কজর উি িজথ্যর সভসিজি কা ৃপত্র
প্রস্ত্িি করা হয়। উি কা ৃপজত্রর ৩০
কসপ সনৌ-পসরবহন এ সপ্ররে করা হয়।
এ ছাড়া উি কসমটি কর্তৃক িমজয়
িমজয় গঠিি িাব- কসমটি িমুজহর
কা ৃপত্রও প্রস্তুি করজি হয়। এ িকল
কা ৃপত্র অত্র সবভাজগর আই আর াখা
কর্তৃক প্রস্ত্িি করা হয়।
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প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
আই আর াখা

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
বাংলাজদ
োিীয় িংিদ
িসচবালয় এর
কসমটি াখা
কর্তৃক প্রদি
িময়িীমা।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com

- 34 -

ক্রসমক
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
৩০

(২)
অত্র সবভাজগর প্র ািসনক সিবা।

(৩)
অভযমত্মরীন সনরীক্ষা ও পসরদ ৃন সবভাজগর
কমৃকিৃা ও কমৃচারীজদর মাসিক সনয়সমি
সবিন সবল, িম্পুরক সবল ইিযাসদ প্রস্ত্িি
করে এবং ছুটি মঞ্জুরী ও সনয়সমি করজের
নসথ প্রসক্রয়াোি করে ও মঞ্জুরীর পর
িাসভৃিবুক/জরসেষ্টাজর সলসপবদ্ধ করে,
পজদান্নসি, র্াইম সস্ক্ল ও বাসষ ৃক সবিন
বৃসদ্ধ মঞ্জুরীর পর সনধ ৃারে করা এবং চাকুরী
বইজি সলসপবদ্ধ করে। সকন্দ্রীয় ভান্ডার
হজি অস ি সে নারী িহ আনুষংসগক
মালামাল এবং থা থভাজব গ্রহে, সবিরে
ও িংরক্ষে এবং সডডষ্টক সরসেষ্টার
িংরক্ষে করে। টি.এ/সড.এ িহ সবসভন্ন
অসগ্রজমর িমন্বয় িাধজনর েন্য নসথ
প্রসক্রয়াোি করে। সচঠি ও নসথপত্র গ্রহে ও
সবিরে। আয়কর, সনরীক্ষা সবভাজগর
বাজের্ প্রেয়ন িহ মন্ত্রোলজয়র
চাসহদানু ায়ী িমজয় িমজয় সবসভন্ন িথ্য ও
প্রসিজবদন সপ্ররে করে। অত্র সবভাজগর
সকান কমৃকিৃা ও কমৃচারী অবির গ্রহে ও
মৃত্যযবরে করজল িাজদর চুড়ামত্ম সনেসি,
সগাসষ্ট বীমা, বদান্য িহসবল, ভসবষ্য
িহসবল ও ছুটি নগদীকরে ইিযাসদ সবষজয়
নসথ প্রসক্রয়োি িহ অত্র সবভাজগর
কমৃকিৃা ও কমৃচারীজদর চাকুরী িংক্রামত্ম
িকল কাে প্র ািন াখার মাধ্যজম
িম্পাসদি হয়।

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

প্র ািন াখা

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩১

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
চবক এর সবসভন্ন সবভাগজক বন্দজরর কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর সপন ান ও গ্রযাচুসয়টির
প্রদি িংস্থাপসনক সিবা।
ব্যাপাজর চূড়ামত্ম সনেসির েন্য িংস স্নষ্ট
কমৃকিৃা/কমৃচারীজদর চাকুরী বই, ছুটি, সবিন
সনধ ৃারে, অসিসরি পসরজ াসধি বা বজকয়া পাওনা
( সদ থাজক) এবং সকান রকম দন্ড/ াসিত্ম সদ
থাজক, িসদ্বষজয় জথাপযুি িমীক্ষার পর প্রিযায়ন
পত্র সদয়া। িাছাড়া এ াখা কর্তৃক

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
িংস্থাপন াখা

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

চবক এর এর সবসভন্ন সবভাগ
কর্তৃক িম্পাসদি পূিৃকমৃ
সনরীক্ষা করে এবং উদ্ধৃিন
কর্তৃপক্ষজক অবসহি করে।

Citizen Charter-15

চবক হািপািাল কর্তৃক প্রসি আসথ ৃক িাজলর ১ম, ২য়
ও ৩য় প ৃাজয়র িংগৃহীি ঔষধ পসরদ নৃ ও ঔষধ
িামগ্রীগুসল িংস স্নষ্ট সবভাগ কর্তৃক থা থ ভাজব
সরসেসেভূি করা হজয়জছ সকনা িা সনরীক্ষা করা।
চবক এর সনৌ, হাইজ্াগ্রা ী, সনৌ-প্রজকৌ ল, পুরপ্রজকৌ ল, সবদুযৎ ও াসন্ত্রক াখা িহ সবসভন্ন
সবভাজগর চলসি কাে পসরদ ৃন করা ও িংস স্নষ্ট
কাজের সরকড ৃপত্র প ৃাজলাচনায় অসনয়মাসদ
িংক্রামত্ম ব্যাপাজর আপসি উত্থাপন করা এবং উদ্ধৃিন
কর্তৃপক্ষ সক সবসভন্ন অসনয়ম িম্পজকৃ অবসহি করে।
অভযমত্মরীে সনরীক্ষা ও পসরদ ৃন সবভাজগর সবসভন্ন
াখা কর্তৃক সপ্রসরি প্রসিজবদন/আপসির উপর সভসি
কজর আসথ ৃক িাল সভসিক িামসগ্রক সনরীক্ষা
প্রসিজবদন (আই.আর.) প্রস্ত্িি করা।

(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com

সনম্নবসে ৃি সবষজয় সপাষ্ট অসডর্ করা হজয় থাজকাঃসবিন ও ভািা সবল, িম্পূরক সবল, বিন সনধ ৃারেী
িীর্, অসধকার ভািার সবল, টি.এ ও সড.এ. সবল,
সবসভন্ন শুল্ক ও চােৃ, অসগ্রম/ঋে, অসিসরি পসরজ াধ
ইিযাসদ বাবদ বন্দজরর পাওনা।
৩২

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
পূিৃকমৃ াখা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com

- 36 -

ক্রসমক
নং
(১)
৩৩

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
চবক এর উপর াবিীয়
ভূসমর ব্যবহার ইোরা, ভাড়া
আদায় ইিযাসদ িম্বজন্ধ সনরীক্ষা
কজর অসনয়মাসদ উদ্ধৃিন
কর্তৃপক্ষজক অবসহি করে।

(৩)
চবক এর ভূসম ইোরা প্রদান হজি স আয় হয় উহা
থা থ ভাজব চবক ভূসম াখা কর্তৃক আদায় করা
হজচ্ছ সকনা িা সনরীক্ষা করা হয় এবং প্রসিজবদন
নিরী কজর উদ্ধৃিন কর্তৃপজক্ষর সনকর্ সপ করা
হয়।চবক এর িকল প্রকার োয়গার অবস্থান,
পসরমাে, ব্যবহার ইিযাসদ সবষজয় সনরীক্ষা ও
পসরদ নৃ করা। চবক এর িকল প্রকার োয়গার
ইোরা, লাইজিি প্রদান ইিযাসদ িংক্রামত্ম নসথপত্র
পরীক্ষা সনরীক্ষা, িজরেসমজন পসরদ নৃ এবং উহার
অসনয়জমর েন্য অসডর্ আপসি উত্থাপন/জপ্ররে করা।
বন্দজরর সবসভন্ন মাজকৃজর্র সদাকান ভাড়া আদায়,
কন ৃফুলী নদীর উভয় িীজর ব্যসি মাসলকানাধীন
সনসমৃি সেটি ভাড়া আদায় িংক্রামত্ম (চবক ভূসম
াখা কর্তৃক) সবষয় সনরীক্ষা করা। বন্দজরর োয়গায়
অবসস্থি গাছ সনলাম প্রদান কাজল িজরেসমজন
উপসস্থি সথজক সনলাম কা ৃ পসরদ নৃ এবং সনলাম
িংক্রামত্ম াবিীয় ডকুজমন্টি এর িঠিকিা াচাই
করা। চবক এর সবসভন্ন এলাকায় অবসস্থি ভূসম
ইোরা/লীে/নবায়ন এবং চবক এর উন্নয়নমূলক
কাজের চুসিনামা, বন্দর এলাকায় িংঘটিি চুসর,
অপহরে, মালামাল ক্রয় ও োহাজের মালামাল
পসরবহন িংক্রামত্ম সবষজয় সবসভন্ন আদালজি
দাজয়রকৃি মামলা িমূহ থা থভাজব পসরচালনার
সনসমজি িংসিষ্ট সবভাগ িমূহ হজি থািমজয়
িথ্যাসদ/দসললাসদ িরবরাহ হজচ্ছ সকনা এবং
থা থভাজব মসনর্সরং করার লজক্ষয বন্দজরর আইন
কমৃকিৃা, অথরাইজ্ড অস িার, আইন উপজদষ্টা ও
প্যাজনল ভূি আইনেীবীিহ িংসিষ্ট পক্ষ িমূজহর
িাজথ স াগাজ াগ ও িমন্বয় করা। মামলা িংসিষ্ট ব্যয়
সনয়ন্ত্রন ও বন্দজরর আসথ ৃক িাশ্রজয়র সনসমজি
আভযমত্মরীে সনয়ন্ত্রন ব্যবস্থা সোরদার করজের
সবষজয় কর্তৃপজক্ষর সনকর্ প্রসিজবদন সপ করা।

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
ভূসম াখা

সিবার মূল্য এবং
পসরজ াধ পদ্ধসি
(৫)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩৪

সিবার নাম
(২)
চবক এ াবিীয় আমদানী
রিানীকৃি পজের উপর
আদায়কৃি চােৃ সনরীক্ষা ও
পসরদ ৃন করে।

Citizen Charter-15

সিবা প্রদান পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৩)
(৪)
চবক এর পসরবহন সবভাগ কর্তৃক আমদানী ও পসরবহন সনরীক্ষা
রিানীকৃি মালামাজলর উপর অনুজমাসদি
াখা
Schedule of charges অনু ায়ী স সবসভন্ন
charges (জ মনাঃ- Store rent, Off hire
rent, Removal charges, Hoisting
charges, Landing/Shipping charges,
Weighment/weigh bridge charges,
Lift on/Lift off charges, Extra
Movement, Wharf rent ইিযাসদ) আদায়
করা হয় - উহা পসরবহন সবভাগ কর্তৃক
থা থভাজব আদায় করা হজয়জছ সকনা িা
িজরেসমজন পসরদ ৃন এবং এিদ িংক্রামত্ম
ডকুজমন্ট সনরীক্ষা করে। এজক্ষজত্র মালামাজলর
খালািী দসলল প্রসক্রয়ায় সনরীক্ষা করা হয় এবং
Under charge/Over payment উৎঘাটিি
হজল পসরবহন সবভাজগ অসডর্ আপসি সপ্ররজের
মাধ্যজম আদায় করজের প্রজচষ্ট গ্রহে করা হয়। ইহা
উি াখার Vigilence Team মালামাজলর
সডসলভারীর সক্ষজত্র িজরেসমজন সনরীক্ষা কা ৃক্রম
পসরচালনা কজর এবং প্রাি অসনয়জমর প্রসিকাজরর
ব্যাপাজর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহে কজর। এছাড়া
াসন্ত্রক িরিাম ভাড়া, সক্রন ভাড়া, সগইর্ প্রজব
স , স ার হযান্ডসলং বাবদ পসরজ াসধি সবলিহ
িংস স্নষ্ট অন্যান্য আয়-ব্যয় পরীক্ষা-সনরীক্ষা
(Post Auditing) এবং সনলাম মালামাজলর
সক্ষজত্র চবক এর সহস্যা আদাজয়র সবষয়টিও
সনরীক্ষা করা হয়।

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩৫

সিবার নাম
(২)
চবক কর্তৃক হযান্ডলকৃি
োহাে এর উপর আদায়
স াগ্য াবিীয় চােৃ
থা থ ভাজব আদায়
হজয়জছ সকনা িা পরীক্ষা
সনরীক্ষা করে।

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
অথ ৃ ও সহিাব সবভাজগর সবল আয় াখা (Bill
Revenue) কর্তৃক চবক এর অনুজমাসদি
Schedule of Charges অনু ায়ী Income on
Vessels খাজি সনম্নসলসখি Charge িমূহ আদায়
করা হয়াঃ-

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
সপর্ ৃ এন্ড
পাইলজর্ে াখা

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com

Port dues, Pilotage Fees,Tug Charge,
Berthing/ Unberthing Charges, Mooring
Occupancy,Water Supply Charges,Jetty
Crane Charges, Passenger toll. ইিযাসদ।

বন্দজর আগি িমুদ্রগামী োহাে িমূহ কর্তৃক চবক
এর সবসভন্ন স্থাপনা ব্যবহার ও সিবা গ্রহজের
সবপরীজি স সপং এজেন্ট/োহাে মাসলকজদর
সনকর্ হজি উপজরাসেসখি চােৃ িমূহ আদায় করা
হয়। চবক এর সনৌ-সবভাগ িমুদ্রগামী োহােিমূহ
কর্তৃক বন্দজরর সবসভন্ন সুজ াগ সুসবধা গ্রহে
িংক্রামত্ম ডকুজমন্টি নিরী করিাঃ অথ ৃ ও সহিাব
সবভাজগর সবল আয় াখায় সপ্ররে কজর িদনু ায়ী
সহিাব সবভাজগর উি াখা কর্তৃক অনুজমাসদি
সমািাজবক থা থভাজব উি সবল প্রেয়ে করিাঃ
চবক এর পাওনা আদায় করা হজচ্ছ সকনা, উহার
িঠিকিা াচাই এর সনসমজি সনরীক্ষা কা ৃক্রম
পসরচালনা করা হজয় থাজক। বাসথ ৃং সববরেী ও
সরসেষ্টার, পাইলজর্ে িাটিসৃ জকর্ সরসেষ্টার
সনরীক্ষা করজের কা ৃক্রমও পসরচালনা করা হয়।
এছাড়া উপকূলীয় ও আভযমত্মরীে োহাে, বােৃ,
র্াগ, মাছ ধরার ন্ত্রচাসলি সনৌকা/েলার ইিযাসদ
সরসেষ্টার ও ভাড়া আদাজয়র সরসেষ্টার, ব্যাংক
সক্রসডর্ এডভাইি ও এন,ও,সি িংক্রামত্ম
ডকুজমন্টি পরীক্ষা-সনরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা
সনরীক্ষাজমত্ম সকান অসনয়ম পাওয়া সগজল িা
আদাজয়র েন্য অথ ৃ ও সহিাব সবভাজগ পত্র সলখা
হয়, এবং সবসভন্ন অসনয়ম িম্পজকৃ িমজয় িমজয়
উদ্ধৃিন কর্তৃপক্ষজক অবসহি করা হয়।
Citizen Charter-15

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩৬

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
চবক এর ভান্ডার উপভান্ডার এ মজুদকৃি
মালামাল ও অন্যান্য সবষয়
সনরীক্ষা ও পসরদ নৃ করে।

(৩)
অত্র সবভাজগর প্রসিপাদন াখা কর্তৃক বন্দজরর
সবসভন্ন সবভাজগর ভান্ডার, উপ-ভান্ডাজরর মওজুদ
মালামাজলর প্রসিপাদন করা হয়। িকল সবভাজগর
দাদন িহসবল, সরভলসভং ান্ড কর্তৃক ক্রয়কৃি
মালামাল সহিাব সনরীক্ষে। চবক এর িকল
োহাজের মওজুদ মালামাল, জ্বলানী নিল এবং
িংরসক্ষি পাসন সহিাব সনরীক্ষে। িকল সবভাজগর
সডড ষ্টক সহিাব সনরীক্ষে। চবক এর িকল
সবভাজগর ানবাহন এবং জ্বালানী নিল, লগবই
সনরীক্ষা করে। চবক এর ঢাকাস্থ আই,সি,সড এবং
িকল সরষ্ট হাউজের াবিীয় সহিাবাসদ সডড ষ্টক
ইিযাসদ প্রসিপাদন এবং সনরীক্ষা করে। চবক এর
িকল স ক্ষা প্রসিষ্ঠাজনর বাসষ ৃক আয়-ব্যয়, সডড
ষ্টক এবং অন্যান্য মওজুদ দ্রব্য িামগ্রী প্রসিপাদন
এবং সনরীক্ষা করে। চবক এর অনুজমাসদি ক্লাব
িমূজহর বাসষ ৃক আয়-ব্যয়, সডড ষ্টক এবং অন্যান্য
মওজুদ িামগ্রী প্রসিপাদন ও সনরীক্ষা করে।
সচসকৎিা সবভাজগর াবিীয় ঔষধপত্রাসদ ডািারী
ন্ত্রপাসি এবং সপাষাকাসদ সডডষ্টক প্রসিপাদন ও
সনরীক্ষা করে। সনরাপিা সবভাজগর ষান্মাসিক,
বাসষ ৃক সগর্ পা িংক্রামত্ম ইসুযকৃি রস দাসদ
এবং আয়-ব্যয় সনরীক্ষা করে। িজব ৃাপসর, চবক এর
াবিীয় অস্থাবর িম্পজদর বাসষ ৃক প্রসিপাদন কাে
অসডর্ সপ্রাগ্রাজমর মাধ্যজম িম্পাসদি হজয় থাজক ।
সকান গড়সমল পাওয়া সগজল িা িংসিষ্ট সবভাগ িহ
উদ্ধৃিন কর্তৃপক্ষ সক অবসহি করা হয়।

Citizen Charter-15

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
প্রসিপাদন াখা

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
সনধ ৃাসরি িময়
িীমার মজধ্য।

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
১। নামাঃ সমাহাম্মদ রস কুল আলম
পদসবাঃ প্রধান সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১৫৫০২০০৭
ই-সমইলাঃ ramctg@yahoo.com
২। নামাঃ সমাহাম্মদ আবদুস্ াকুর
পদসবাঃ উদ্ধৃিন সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৭১১৭২৫১৮২
ই-সমইলাঃ shakurcpa@gmail.com
৩। নামাঃ সমাাঃ সহলাল উসদ্দন
পদসবাঃ সনরীক্ষা কমৃকিৃা
স ান নম্বরাঃ ০১৮১৫-১০৫৭৩৩
ইজমইলাঃ mdhelalcpa@gmail.com
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ক্রসমক
নং
(১)
৩৭

সিবার নাম
(২)
সবসভন্ন সবভাগ হজি সপ্রসরি সবজ্ঞসি প্রকা

সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
িংস স্নষ্ট
সবজ্ঞসিিহ
অনুজরাধপত্র

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
---

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা
(৬)
০৩ সদন

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী, স ান
নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
েনাব সমাহাম্মদ আসেজুল মওলা
পদসবাঃ উপ-িসচব (োঃ িাঃ)
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯
ইজমইলাঃ
azizulell@gmail.com

৩৮

সবসভন্ন সবভাগ হজি সপ্রসরি সবষজয়র উপর চবক
সবাজড ৃর সিদ্ধামত্ম গ্রহে।

িংস স্নষ্ট সবষয়
িংক্রামত্ম
এজেন্ডা

৩৯

কমৃকিৃা ও কমৃচারীজদর সবিন ভািার সনয়সমি সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
সবল পা করন।
মাধ্যজম এবং িরািসর সপ্রসরি
সবল পা করার ব্যবস্থা গ্রহন।

সনব ৃাহী সবভাগ।

অসধকাল ভািা, টিস ন ও ািায়ি ভািার সবল পা
করন।

সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
মাধ্যজম এবং িরািসর সপ্রসরি
সবল পা করার ব্যবস্থা গ্রহন।

সনব ৃাহী সবভাগ।

উৎিব ও উৎিাহ সবানাি এর সপ-অড ৃার পা করন।

সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
মাধ্যজম এবং িরািসর সপ্রসরি
সবল পা করার ব্যবস্থা গ্রহন।

সনব ৃাহী সবভাগ।

সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
মাধ্যজম এবং িরািসর সপ্রসরি
সবল পা করার ব্যবস্থা গ্রহন।

সনব ৃাহী সবভাগ।

---

০৩ সদন

েনাব সমাহাম্মদ আসেজুল মওলা
পদসবাঃ উপ-িসচব (িমন্বয়)
স ানাঃ ২৫২২২০০-২৯
ইজমইলাঃ
azizulell@gmail.com

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

নন ভািা ও ছুটি নগদীকরন সবল পা করন।

সেসপএ /সিসপএ িদস্য ও নসমনী সরসেজে ন নসথ প্রসক্রয়াোি করে ও সনব ৃাহী সবভাগ ও
এবং সপন ন নসমনী সরসেজে ন
অনুজমাদন
ভসবষ্য িহসবল
াখা
সেসপএ /সিসপএ
সনষ্পসি করে

Citizen Charter-15

অসগ্রম প্রদান এবং চূড়ামত্ম

নসথ প্রসক্রয়াোি করে ও
অনুজমাদন ও সচক প্রদান

সনব ৃাহী সবভাগ ও
ভসবষ্য িহসবল
াখা

নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
০৩(সিন) কার্য্ৃ
সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
০৩(সিন) কার্য্ৃ
সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
০৩(সিন) কার্য্ৃ
সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
০৩(সিন) কার্য্ৃ
সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
নসথ
প্রাসির
০৫(পাঁচ) কার্য্ৃ
সদবজির
মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
ভসবষ্য িহসবল িংক্রামত্ম
নসথ প্রাসির
াবিীয় অথ ৃ সচজকর মাধ্যজম
০৩(সিন) কার্য্ৃ
পসরজ াধ
সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
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সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইল-

ক্রসম
ক নং
(১)
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

সিবার নাম

সিবা প্রদান পদ্ধসি

(২)
(৩)
কমৃচারী কল্যান িহসবল হজি কমৃচারীজদর লা সচক প্রদান
দা ন/িৎকার /সচসকৎিা িহায়িা/জমধাবৃসি /উপবৃসি
এবং সুদসবহীন কেৃ প্রদান
সপন জনর চুড়ামত্ম সনষ্পসি করে
নসথ প্রসক্রয়াোি করে,
অনুজমাদন ও সচক প্রদান
পাসরবাসরক সপন ন সনষ্পসিকরে
সনয়সমি সপন ন সবল পসরজ াধ
সচসকৎিা ভািা সভাগকারীজদর সবল পসরজ াধ

নসথ প্রসক্রয়াোি করে,
অনুজমাদন ও সচক প্রদান
নসথ প্রসক্রয়াোি করে,
অনুজমাদন ও সচক প্রদান
নসথ প্রসক্রয়াোি করে,
অনুজমাদন ও সচক প্রদান

সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
মাধ্যজম এবং িরািসর
সপ্রসরি সবল পা করার
ব্যবস্থা গ্রহন।
অসধকাল ভািা, টিস ন ও ািায়াি ভািার সবল সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
পা করন।
মাধ্যজম এবং িরািসর
সপ্রসরি সবল পা করার
ব্যবস্থা গ্রহন।
উৎিব ও উৎিাহ সবানাি এর সপ-অড ৃার পা সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
করন।
মাধ্যজম এবং িরািসর
সপ্রসরি সবল পা করার
ব্যবস্থা গ্রহন।
নন ভািা ও ছুটি নগদীকরন সবল পা করন।
সনব ৃাহী সবভাগ কর্তৃক নসথর
মাধ্যজম এবং িরািসর
সপ্রসরি সবল পা করার
ব্যবস্থা গ্রহন।
কমৃচারীজদর সবিন ভািার সনয়সমি সবল পা
করন।
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প্রজয়ােনীয়
সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ পদ্ধসি
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
(৫)
সনব ৃাহী সবভাগ ও এিসবএ িংক্রামত্ম াবিীয় অথ ৃ
ভসবষ্য িহসবল
সচজকর মাধ্যজম পসরজ াধ
াখা
সনব ৃাহী সবভাগ ও সপন ন িংক্রামত্ম াবিীয় অথ ৃ
সপন ন াখা
সচজকর মাধ্যজম পসরজ াধ

সিবা প্রদাজনর িময়িীমা

(৬)
নসথ প্রাসির ০৩(সিন)
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
নসথ প্রাসির ০৭(িাি)
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
ৃাহী
ৃ
সনব সবভাগ ও সপন ন িংক্রামত্ম াবিীয় অথ নসথ প্রাসির ০৭(িাি)
সপন ন াখা
সচজকর মাধ্যজম পসরজ াধ
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
সপন ন াখা
সপন ন িংক্রামত্ম াবিীয় অথ ৃ
নসথ প্রাসির ০৭(িাি)
সচজকর মাধ্যজম পসরজ াধ
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন
সপন ন
সপন ন িংক্রামত্ম াবিীয় অথ ৃ
নসথ প্রাসির ০৭(িাি)
সচজকর মাধ্যজম পসরজ াধ
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য
কার্য্ৃিম্পাদন

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)
(৭)
সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলসহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইল-

সনব ৃাহী সবভাগ।

নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির ০৩(সিন)
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলকার্য্ৃিম্পাদন

সনব ৃাহী সবভাগ।

নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির ০৩(সিন)
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলকার্য্ৃিম্পাদন

সনব ৃাহী সবভাগ।

নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির ০৩(সিন)
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলকার্য্ৃিম্পাদন

সনব ৃাহী সবভাগ।

নগদ াখার মাধ্যজম ব্যাংক নসথ প্রাসির ০৩(সিন)
কর্তৃক পসরজ াধ করা হয়।
কার্য্ৃ সদবজির মজধ্য সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইলকার্য্ৃিম্পাদন
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ক্রসম
ক নং
(১)
৫৪

৫৫

৫৬

সিবার নাম
(২)
বদান্য িহসবল ভািা প্রদান

সগাষ্ঠীবীমার দাবী সনষ্পসি

নসমনী সরসেজে ন
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সিবা প্রদান পদ্ধসি
(৩)
সনব ৃাহী সবভাগ হজি প্রাি
প্রজয়ােনীয় কাগে পত্রাসদ
পরীক্ষাজমত্ম অনুজমাদন
চাকুরী শুরম্ন হজি সপ আর
এল স ষ হওয়ার আজগ
মৃত্যযেসনি কারজন
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রাসদ
পরীক্ষাজমত্ম েীবনবীমা
কজপৃাজর জন সপ্ররন।
নসথ প্রসক্রয়াোিকরন ও
অনুজমাদন

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
সনব ৃাহী সবভাগ

সনব ৃাহী সবভাগ

সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ
পদ্ধসি
(৫)
িজব ৃাচ্চ ১,৮০,০০০/- হাোর
র্াকা ( িৃ িাজপজক্ষ) এবং
মাসিক ১০০০/- র্াকা সহিাজব
িব ৃসনন্ম সিনলক্ষ র্াকা ও
িজব ৃাচ্চ ছসত্র মাজির
মূলজবিজনর িমপসরমাে এবং
এককালীন।

সনব ৃাহী সবভাগ

সিবা প্রদাজনর
িময়িীমা

দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা(নাম, পদবী,
স ান নম্বর ও ইজমইল নম্বর)

(৬)
েন্ম িাসরখ হজি
িািষসট্ট বছর
িময়িীমা িজব পজনর
বছজরর উজদ্বৃ নয়।
এককালীন

(৭)

সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইল-

নসথ প্রাসির পাঁচ
কা ৃসদবি প ৃমত্ম
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সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইল-

সহিাব রক্ষন কমৃকিৃা
সমাবাইল-

২) অসভজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS)
সিবা প্রাসিজি অিন্তুষ্ট হজল বা দাসয়ত্বপ্রাি কমৃকিৃা িমাধান সদজি ব্যথ ৃ হজল সনজম্নাি পদ্ধসিজি স াগাজ াগ করম্নন
ক্রাঃ
নং
১

২

কখন স াগাজ াগ করজবন

স াগাজ াজগর ঠিকানা

সনষ্পসির িময়িীমা

দাসয়ত্ব প্রাি কমৃকিৃা িমাধান সদজি ব্যথ ৃ হজল GRS স াকাল পজয়ন্ট কমৃকিৃার
অসভজ াজগর ধরন বুজঝ।
(িজব ৃাচ্চ ১৫ কমৃসদবজির মজধ্য)
নাম ও পদসবাঃ সমাাঃ ওমর ারুক,
িসচব, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ।
স ানাঃ ০৩১-২৫১০৮৬৯, ২৫২২২০০-২৯,
এক্সাঃ ২০০৩
যাক্স নং- ০৩১-২৫১০৮৮৯
ই-সমইলাঃ mofcpa@gmail.com,
secretary@cpa.gov.bd
ওজয়ব সপার্ ৃালাঃ www.cpa.gov.bd
সমাাঃ ো র আলম, যুগ্ম িসচব (পসরসচসি নং-৫৪০২)
GRS স াকাল পজয়ন্ট কমৃকিৃা সনসদ ৃষ্ট িমজয় সকন্দ্রীয় অসভজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS)
িদস্য (প্র ািন ও পসরকল্পনা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
িমাধান সদজি ব্যথ ৃ হজল
মন্ত্রোলয়/সবভাজগর সক্ষজত্র মসন্ত্রপসরষদ
সবভাজগর GRS সপার্ ৃজলর ঠিকানা
স ানাঃ ০৩১-২৫২৬০০৪
সেলা প্র ািজনর সক্ষজত্র সবভাগীয় কসম নাজরর
ইজমইল- zafar.alam@gmail.com
GRS সপার্ ৃাজলর ঠিকানা
(১৫ কমৃসদবি)

৩) আপনার কাজছ আমাজদর প্রিযা া
ক্রাঃ
নং
১)
২)
৩)
৪)
৫)

প্রসিশ্রম্নি/ কাসঙ্খি সিবা প্রাসির েন্য করেীয়
সনধ ৃাসরি রজম িম্পূে ৃভাজব পূরেকৃি আজবদনপত্র েমা প্রদান
িঠিক মাধ্যজম প্রজয়ােনীয় সিবামূলক পসরজ াধ করা
িাক্ষাজির েন্য সনধ ৃাসরি িমজয়র পূজব ৃই উপসস্থি থাকা

সব.দ্র. িাধারেি স িকল কারজে আজবদন বাসিল হয় অথবা সিবা প্রদান িম্ভব হয়না িা সবজ স্নষে কজর ছক পূরে করজি হজব। সকছু সবষয় িকল প্রসিষ্ঠাজনর েন্য একই হজব এবং সকছু সবষয় আলাদা হজব।
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