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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

                                                                                   

                                                                             প্রতিশ্রুি মেবােমূহ তেটিগেনে চাটাৃর                                                         িাতরখঃ    ০৪  অক্টোবর ২০২২ তি:।  

 

১. ভিশন ও ভিশন:  

 

ভিশন (Vision): দক্ষ, ভনরোপদ ও পভরক্বশ বোন্ধব আধুভনক বন্দর । 

 

 ভিশন (MIssion): বন্দক্রর আধুভনকোয়ন, চ্যোক্নক্ের নোব্যতো সংরক্ষণ ও দক্ষতোর সোক্ে কোক্্ গো ও কক্েইনোর হ্যোন্ডভেং কোর্ গক্রি পভরচ্োেনোর িোধ্যক্ি জোহ্োক্জর ্ড় অবস্থোনকোে হ্রোস এবং কোক্্ গো ও কক্েইনোর  

                             সংরক্ষক্ণর সুভবধোভদর সম্প্রসোরণসহ্ ভনরোপত্তো ব্যবস্থো ভনভিতকরণ । 
 

 

২.     প্রতিশ্রুি মেবােমূহ 

২.১।   নােতরক মেবা 

  

ক্র  মেবার না  মেবা প্রদান পদ্ধতি প্রগয়ােনীয় কােেপত্র ও প্রাতিস্থান মেবামূল্য ও পতরগ াধ পদ্ধতি  মেবা প্রদাগনর 

ে য়েী া 

দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (না , পদতব, ম ান নম্বর  

ও ই-গ ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. োহাগের অনাপতি পত্র 

(এনওতে) প্রদান। 

সংভিষ্ট  ত তপোং 

এগেন্ট কর্তকৃ 

প্রগয়ােনীয় 

কােেপত্রেহ 

আগবদগনর  াধ্যগ  

 

ত তপোং এগেন্ট কর্তকৃ  

(১) নন-জুতিত য়াল স্ট্যাগে 

আগবদন পত্র 

(২) ড্রা টে োগভ ৃতরগপাট ৃ 

 

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) এর 

দির 

 বক এর তহোব তবভাগে মপ-

অিাৃর ে া প্রদাগনর  াধ্যগ । 

 

 

আগবদন পত্র 

দাতখগলর েগবাৃচ্চ 

১ মেগক ২ ঘন্টা 

আয়  াখাঃ 

ম াঃ  তহউতিন খান 

উদ্ধৃিন তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর-১০৭ 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং: ০১৯১৩৯১৭৬৭৯ 

ই-ম ইলঃ  mohidkhan16bd@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ: 

ম াঃ  রীফুল ইেলা  

েহকারী তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ:দা:) 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

রু  নম্বর-১০৮ 

ম াবাঃ ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com 

mailto:ই-মেইলঃ%20shariful699@gmail.com
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর 

 ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২. সমাোংলা বন্দয়র আগি 

জাহায়জর তবল  প্রস্তুি ও 

আদায় । 

সংভিষ্ট  ত তপোং 

এগেন্ট কর্তকৃ 

তবগলর কতপ 

মপ্ররগণর  াধ্যগ  

হারবার তবভাগ হয়ি প্রয়য়াজনীয় 

পাইলয়েজ প্রতিয়বদন  

তহোব রক্ষণ কম মকিমা (আয়) এর দির 

এয়জন্টেমূয়হর অতিম 

গতিি তহোব হয়ি 

প্রয়য়াজনীয় অর্ ম েমন্বয়। 

প্রয়য়াজনীয় িথ্য 

প্রাতির পর ৩ তদন 

আয়  াখাাঃ 

সমাাঃ মতহউতিন খান 

উদ্ধমিন তহোব রক্ষণ কম মকিমা (আয়) (চ: দা:) 

রুম নম্বর-১০৭ 

সমাোংলা উপয়জলা সকাড-০১৫৮ 

সমাবাাঃ নোং: ০১৯১৩৯১৭৬৭৯ 

ই-সমইলাঃ 

mohidkhan16bd@gmail.com  

তবকল্প কম মকিমা: 

সমাাঃ  রীফুল ইেলাম 

েহকারী তহোব রক্ষণ কম মকিমা (আয়) (চ: দা:) 

রুম নম্বর-১০৮ 

সমাোংলা উপয়জলা সকাড-০১৫৮ 

স ান নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-সমইলাঃ shariful699@gmail.com 

৩. আ দানী-রিানী  

 ালা াগলর  াশুল গ্রহণ। 

তেএনএ  কর্তমক 

আয়বদনপত্র প্রাতি 

স্বায়পয়ক্ষ 

(১) মপাট ৃচালান  (২) তবল অব এতি 

(৩) তবল অব মলতিোং (৪) ইনভগয়ে  

(৫) প্যাতকোং তলষ্ট (৬) IGM 

 

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) এর 

দির ম াোংলা / তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) এর দির,খুলনা 

মপ-অিাৃর এর  াধ্যগ  

নেদ/তিগপাতেট তহোগব 

পতরগ াধ করগি হগব। 

েগবাৃচ্চ ১ ঘন্টা আয়  াখা (খুলনা) : 

ম াঃ হাতববুল আহোন 

বী া দাতব ক কৃিাৃ 

রু  নম্বর- ০৬ 

খুলনা তেটি মকাি-৯০০০ 

ম াবাঃ ০১৬১৫-৭৭২০২০ 

ই-ম ইলঃ hahsanmpa@gmail.com 

৪.  ত তপোং এগেন্ট 

িাতলকাভূতি করণ 

ত তপোং এগেগন্টর 

উপতস্থতিগি েভা 

আহবাগনর  াধ্যগ  

(১) আগবদন (২) কাস্ট্ ে লাইগেন্স (৩) 

মেি লাইগেন্স (৪) ভযাট ও আয়কর েনদ 

(৫) ত তপোং এগেন্ট এযাগোতেগয় ন 

ম ম্বার েনদ (৬) ম গ াগরন্ডা  অ  

আটিগৃকলে (৭) চার ধরগনর 

অঙ্গীকারনা া  

তহোবরক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) 

মপ-অিাৃর এর  াধ্যগ  

নেদ/তিগপাতেট তহোগব 

পতরগ াধ করগি হগব। 

১৫ তদন  আয়  াখা (ম াোংলা) 

ম াঃ  রীফুল ইেলা  

েহকারী তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর- ১০৮ 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com  
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর  

ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. আয়কর ও ভযাট 

প্রিযয়ন পত্র 

প্রদান 

সংভিষ্ট ঠিকোদোর 

কর্তগক আক্বদন 

প্রোভির িোধ্যক্ি 

আগবদন পত্র 

 

ঊর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (য়য়) এর দির 

তবনামূগল্য আগবদন পত্র 

দাতখগলর 

েগবাৃচ্চ ০২ ঘন্টা 

য়য়  াখা 

ম াঃ  েগল আল  

ঊর্ধ্ৃিন অে ৃক কৃিাৃ (ক্রয়) 

রু  নম্বর-১২০  

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম ান নোং ০১৯১৬-১৯০২১৮ 

ই-ম ইলঃ sfop@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃ : 

ম াঃ রু ান হাওলাদার 

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (য়য়) (অঃদাঃ) 

রু  নম্বর-১১৪ 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাঃ 01404-411870  

ই-ম ইলঃ aoe@mpa.gov.bd, 

ruman.ais.16@gmail.com  

৬. তষ্টগভির, শ্রত ক 

ঠিকাদার ও 

অন্যান্য মভন্ডর 

লাইগেন্স প্রদান/ 

নবায়ন এবোং তে 

এন্ড এ  এগেন্ট 

তনবন্ধন । 

সংভিষ্ট বন্দর 

য়বহারকারী 

কর্তকৃ আগবদগনর 

 াধ্যগ  

 

(১)েোংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাগনর আগবদন (২) মেি 

লাইগেন্স (৩) ইনকা  ট্যাক্স োটিতৃ গকট (৪) 

ভযাট মরতেগে ন োটিতৃ গকট (৫) 

অঙ্গীকারনা া (ক) তষ্টগভির ও শ্রত ক ঠিকাদার 

লাইগেন্স এর েন্য আইন-কানুন তবষয়ক ৩০০ 

টাকার এবোং শ্র   জুরী পতরগ াধ তবষয়ক ৩০০/- 

টাকার স্ট্যাে (খ) অন্যান্য মভন্ডর লাইগেন্স এর 

েন্য আইনকানুন তবষয়ক ৩০০ টাকার ষ্টযাে 

(৬) প্রগ ােয বন্দর  াশুগলর রত দ (৭) েোংতিষ্ট 

ত তপোং এগেন্ট কর্তকৃ প্রদি তনগয়াে পত্র (৩ 

কতপ), (৮) য়াোংক েলগভতন্স োটিতৃ গকট  (৯) 

 বক এর  োত ক তবভাে, অে ৃও তহোব তবভাে 

,তনরাপিা তবভাে,েেতি  াখা,গ াোংলা বন্দর 

বাে ৃ ও ত প অপাগরটর এযাগোতেগয় ন ও 

েোংতিষ্ট তনগয়ােকারী পুগলর ছাড়পত্র (১০) 

অতভজ্ঞিার েনদ। 

 বক এর তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/গপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ । 

৭ তদন লাইগেন্স  াখা 

না ঃ ম াঃ  া ী  হাওলাদার 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (প্রঃদঃ) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com ও 

atmhq@mpa.gov.bd 

 

mailto:aoe@mpa.gov.bd
mailto:aoe@mpa.gov.bd
mailto:samimmpa@gmail.com
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর  

ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. আ দাতনকৃি 

োধারণ পণ্য  

ছাড়করগণর  

অনু তি প্রদান 

সংভিষ্ট বন্দর 

য়বহারকারী কর্তকৃ 

আগবদগনর  াধ্যগ  

 

(১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএ  এগেগন্টর 

আগবদন পত্র (২) ত তপোং এগেন্ট এর 

মিতলভাতর অিাৃর  

(৩) শুল্ক তবভাগের আউটপাে তবল 

অব এতি (৪) পগণ্যর ইনভগয়ে (৫) 

প্যাতকোং তলস্ট্ (৬) তবল অব মলতিোং 

(৭) বন্দর  াশুল আদাগয়র  চালান। 

 

 বক এর  তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ । 

১ ঘন্টা োধারণ পণ্য  াখাঃ 

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী ম খ 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০-২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ ম াঃ  া ী  হাওলাদার 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (কগন্টঃ) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com ও 

atmhq@mpa.gov.bd 

৮. আ দাতনকৃি 

কগন্টইনার োি 

পণ্য  ছাড়করগণর  

অনু তি প্রদান 

সংভিষ্ট বন্দর 

য়বহারকারী কর্তকৃ 

আগবদগনর  াধ্যগ  

 

(১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএ  এগেগন্টর 

আগবদন পত্র (২) ত তপোং এগেন্ট এর 

মিতলভাতর অিাৃর  

(৩) শুল্ক তবভাগের আউটপাে তবল 

অব এতি (৪) পগণ্যর ইনভগয়ে (৫) 

প্যাতকোং তলস্ট্ (৬) তবল অব মলতিোং 

(৭) বন্দর  াশুল আদাগয়র  চালান। 

 

 বক এর  তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ । 

১৫ ত তনট কগন্টইনার  াখাঃ 

না ঃ ম াঃ  া ী  হাওলাদার 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (কগন্টঃ) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com ও 

atmhq@mpa.gov.bd 
 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী ম খ 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০-২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:atmgc@mpa.gov.bd
mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:atmhq@mpa.gov.bd
mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:atmgc@mpa.gov.bd
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯. োধারণ পণ্য  

হযান্ডতলোং এর 

েন্য 

ইকুইপগ ন্ট 

এর  ইনগিন্ট 

ইস্যযকরণ। 

সংভিষ্ট বন্দর 

য়বহারকারী কর্তকৃ 

আগবদগনর  াধ্যগ  

 

মেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাগনর চাতহদা 

পত্র (চাতহদা পগত্রর কাঠাগ া  বক 

কর্তকৃ তনধাৃতরি) 

 

 

 বগকর তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ ।  

১৫ ত তনট োধারণ পণ্য  াখাঃ 

না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল  ামুন  তল্লক  
পদতবঃ োত ক অত োর (িকু ও রােস্ব) ও োত ক অত োর 

(গ ি ও মেটি) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৬ ও ০১৭১৭-৬১৪৫৬২ 

ই-গ ইলঃ mamun85mallik@gmail.com ও 

tosj@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ 

না ঃ  ম াঃ রাতকবুল ইেলা  খান 

পদতবঃ োত ক অত োর (ত প ইয়াি)ৃ ও োত ক অত োর (িকু 

ও তে এ  এে) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ 01966-016434 

ই-গ ইলঃ rakibul.kuet@gmail.com 

১০. কগন্টইনার  

হযান্ডতলোং এর 

েন্য 

ইকুইপগ ন্ট 

এর  ইনগিন্ট 

ইস্যযকরণ। 

সংভিষ্ট বন্দর 

য়বহারকারী কর্তকৃ 

আগবদগনর  াধ্যগ  

 

মেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাগনর চাতহদা 

পত্র (চাতহদা পগত্রর কাঠাগ া  বক 

কর্তকৃ তনধাৃতরি) 

 

 

 

 বগকর তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ ।  

১৫ ত তনট কয়ন্টইনার  াখাাঃ 

না ঃ  ম াঃ রাতকবুল ইেলা  খান 

পদতবঃ োত ক অত োর (ত প ইয়াি)ৃ ও োত ক অত োর (িকু 

ও তে এ  এে) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ 01966-016434 

ই-গ ইলঃ rakibul.kuet@gmail.com 

তবকল্প  কম মকিমাাঃ  

নামাঃ সমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন মতল্লক  

পদতবাঃ ট্রাত ক অত োর (ডকু ও রাজস্ব) ও ট্রাত ক অত োর 

(য় ড ও সজটি) অাঃদাাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউজ-তব (২য় িলা) 

উপয়জলার সকাডাঃ- ০১৫৮ 

সমাবাাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৬ ও ০১৭১৭৬১৪৫৬২ 

ই-য়মইলাঃ mamun85mallik@gmail.com ও 

tosj@mpa.gov.bd 

mailto:mamun85mallik@gmail.com
mailto:tosj@mpa.gov.bd
mailto:rakibul.kuet@gmail.com
mailto:rakibul.kuet@gmail.com
mailto:mamun85mallik@gmail.com
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ 

পদ্ধতি  

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও 

ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. কগন্টইনার হযান্ডতলোং 

ঠিকাদার তবল  

পতরগ াগধর েন্য ভাউচার 

প্রস্তুি।  

সংভিষ্ট বন্দর য়বহারকারী 

কর্তকৃ আগবদগনর  াধ্যগ  

 

োহাগের তিপাচাৃর  পাটিকৃুলার (েোংতিষ্ট 

তস্ট্তভির কর্তকৃ প্রদি) 

 

 

চুতি ম ািাগবক মপ-

অিাৃগরর  াধ্যগ  

১ তদন কগন্টইনার  াখা 

না ঃ ম াঃ  া ী  হাওলাদার 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (কগন্টইনার) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ 

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী ম খ 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:atmhq@mpa.gov.bd
mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:atmgc@mpa.gov.bd
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ 

পদ্ধতি  

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও 

ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২. রিানীগ াগ্য পণ্য  

কগন্টইনাগর  স্ট্াত োং  এর 

অনু তি প্রদান   

সংভিষ্ট বন্দর য়বহারকারী 

কর্তকৃ আগবদগনর  াধ্যগ  

 

১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএ  এগেগন্টর আগবদন 

পত্র (২) শুল্ক তবভাগের আউটপাে তবল অব 

এতি (এক্সগপাট)ৃ (৩) ইনভগয়ে (৪) 

ইএক্সতপ  র  (এক্সগপাট)ৃ (৫) বন্দর  াশুল 

আদাগয়র চালান। 

 

 বক এর  তনধাৃতরি 

ট্যাতর  অনু ায়ী নেদ/ 

মপ-অিাৃর এর  াধ্যগ । 

 

 

 

 

 

১৫ ত তনট কগন্টইনার  াখা 

না ঃ ম াঃ  া ী  হাওলাদার 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (কগন্টঃ) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী ম খ 

পদতবঃ েহঃ োত ক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকািঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd   

১৩. কগন্টইনারোি পণ্য  

োহােীকরগণ অনু তি 

প্রদান   

সংভিষ্ট বন্দর য়বহারকারী 

কর্তকৃ আগবদগনর  াধ্যগ  

 

েোংতিষ্ট ত তপোং এগেন্ট এর আগবদন পত্র 

 

েোংতিষ্ট  ত তপোং এগেন্ট 

এর য়াোংক তহোব হগি 

ে ন্বগয়র  াধ্যগ । 

১ ঘন্টা 

mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:atmhq@mpa.gov.bd
mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:atmgc@mpa.gov.bd
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪. বাতণতেযক োহাে 

আে ন-তনে ৃন 

অনু তি  

সংভিষ্ট এক্জক্ে 

কর্তগক বুভকং 

পপপোর’সঃ 

১) ত্রু ভেস্ট, ২) ভশপ 

পোর্ট গকুেোরস এবং 

৩) সক্ব গোচ্চ ড্রোফট 

বুতকোং মপপার 

 

হারবার  াষ্টার এর দির 

স্থানীয় ত তপোং এগেন্ট এর 

 াধ্যগ  পতরগ াধ করা হয়। 

েগবাৃচ্চ ১২ ঘন্টা হারবার  াষ্টার এর দির 

কযাগেন ম াহাম্মাদ  াহীন  তেদ, তবএন 

পদতব : হারবার  াষ্টার 

রু  নম্বর-৪২৩ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

ম ান : ০২৪৭৭-৭৫৩৭৭৬  

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

তবকল্প t 

১। ক্যাপ্টেন ম াোঃ শাহাদাত মহাপ্টেন 

মেপুটি হারবার  াস্টার 

ম াবাোঃ 01711234123 

ম ানোঃ 02477-75245 

ই-ম ইলোঃ dhm@mpa.gov.bd 
 

২। ম াঃ আত নুর রহ ান 

অপাগর ন/কঞ্জারগভন্সী  াখা 

েহকারী  হারবার  াস্ট্ার  (অপাগর ন) 

ম াবাঃ ০১৭১৪-০৭৪২৯৩ / 01404411839  

ইগ ইল : pilotaminurmpa74@gmail.com 

৩। ম াঃ মবলাল উতিন 

েহকারী হারবার  াষ্টার (কনোরগভন্সী) 

ম াবাঃ ০১৫৫৩-৩৭০১৩৭/01404411838 

রু  নম্বর-৪০৩ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম ান : ০৪৬৬২-৭৫২২১ 

ইগ ইল : pilotbelal1@gmail.com 

১৫.  েমূদ্রো ী 

োহাগে তবশুদ্ধ 

খাবার পাতন 

েরবরাহ  

জোহ্োজ চ্েোচ্ে 

সহ্কোরী বরোবর ই-

পিইক্ের িোধ্যক্ি 

চ্োভহ্দোপত্র পপ্ররণ 

এগেন্ট কর্তকৃ তলতখি চাতহদা পত্র  

 

হারবার  াষ্টার এর দির 

৯০ টাকা প্রতি টন অভযন্তরীণ 

োহাে, বাতণতেযক োহাে 

প্রতি টন ১৫ িলার। উভয় 

মক্ষগত্র ১৫% ভযাট েোংযুি। 

েগবাৃচ্চ ১২ ঘন্টা 

mailto:dhm@mpa.gov.bd
mailto:pilotaminurmpa74@gmail.com
mailto:pilotaminurmpa74@gmail.com
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ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬. কাগোৃ এবোং 

কগন্টইনার 

হযাগন্ডতলোং এর 

েন্য প্রগয়ােনীয় 

েরঞ্জাগ র স্যষ্ঠ ু

েরবরাহ 

তনতিিকরণ। 

অনেোইক্নর িোধ্যক্ি 

চ্োভহ্দো পক্ত্রর 

পপ্রভক্ষক্ত 

োত ক তবভাে কর্তকৃ অনুগ াতদি 

চাতহদা পত্র। 

 

েহঃ প্রগক ঃ (েরঞ্জা ) ও েহঃ 

প্রগক ঃ ( াতিক) এর দির 

  বগকর তনধাৃতরি ট্যাতর  

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ  োত ক তবভাে কর্তকৃ  

গ্রহণ করা হয়।  

 

চাতহদা পগত্র উগল্লতখি 

ে গয়র  গধ্য 

েোদন করা হয়। 

২৪ ঘন্টা পালাক্রগ  দাতয়ত্ব পালন কগরন।  

কারখানা ও েরঞ্জা   াখা 

ম াঃ মরোউল কতর  

েহকারী প্রগক  লী ( াতিক) মগ্রি-০৭ 

রু  নম্বর-০৪ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল নোং- ০১৯১৩৭২৬৬৫১  

ম াঃ ত োনুর রহ ান 

েহকারী প্রগক  লী ( েরঞ্জা ) মগ্রি-৭ 

কারখানা ও েরঞ্জা   াখা 

রু  নম্বর-০৬ 

ম াবাইল নোং- ০১৭১৭০১০১২১ 

১৭. েমূদ্রো ী  

োহাগের 

তনরাপিা প্রদান 

পিোবোইে পফোক্নর 

িোধ্যক্ি অবভহ্তকরণ 

েমূদ্রো ী  োহাে হগি চাতহদা 

পগত্রর মপ্রতক্ষগি  

 

প্রধান তনরাপিা ক কৃিাৃর দির 

 মূল্য প্রদান করগি হয় না। ১ ঘন্টা ঊদ্ধৃিন তনরাপিা ক কৃিাৃর দির 

ম াঃ আইয়ুব আলী 

ঊদ্ধৃিন তনরাপিা ক কৃিাৃ ও তিতপএ এেও  

রু  নম্বর-০৩ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল t ০১৪০৪-৪১১৯৬১ 

 ম ান নোং t 0277753816 

ই-ম ইলঃ md.ayubalibd1964@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ t  

েরদার োহাঙ্গীর মহাগেন  

তনরাপিা ক কৃিাৃ (চ: দা:) 

রু  নম্বর- ০২ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইলঃ ০১৪০৪-৪১১৯৬২ 

ম ান নোং t ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৬ 



E:\সিটিজেন চার্ট ার ছক েুলাই-সিজেম্বর আপজের্ (মন্ত্রণালয়)২০২২.docx-Page 10 of 13 

 
 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য ও পতরয় াধ পদ্ধতি  সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮. ম াোংলা বন্দর 

েেতকিৃ িথ্য  

   (োধারণ) 

সোংবোভদক কিী 

কর্তগক স্ব-শরীক্র 

উপভস্থত হ্ক্য় চ্োভহ্ত 

তক্ের পপ্রভক্ষক্ত 

--  তবনামূগল্য েগবাৃচ্চ ২৩ ঘন্টা মবাি ৃও েনেোংগ াে তবভাে 

ম াঃ  াকরুজ্জা ান 

উপেতচব 

রু  নম্বর-২৩২ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল ০১৭৪০-৬২৫৭৪০ 

ম ান নোং- ০২৪৭৭-৭৫৩৭৮০ 

ই-ম ইলঃ prompa6@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd 

তে অভধকোর 

আইন-২০০৯ 

অনুসোক্র তে 

প্রদোন 

পসবো গ্রহ্ীতোক্দর 

আক্বদক্নর িোধ্যক্ি 

 

আক্বদন র্োচ্োই-বোছোই 

কক্র তেোভদ সংগ্রহ্পূব গক 

পসবো গ্রহ্ীতোক্ক তে প্রদোন 

তক্ের মূল্য প্রদোনপূব গক তে প্রদোন 

করো হ্য়।  

েগবাৃচ্চ ২০/৩০ 

কা তৃদবে 

১৯. ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর 

ম াোংলাস্থ েত  

েোংক্রান্ত 

আক্বদক্নর িোধ্যক্ি ম াোংলা েেতি  াখা, 

 বক 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ খাি তভতিক 

তনধাৃতরি হাগর নেদ/মপ-

অিÑvর,য়াোংক ড্রা ট/এেতি আর 

ইিযাতদর  াধ্যগ  । 

৪৮ঘন্টা েনাব ম াস্ত া ো ান 

পদতবঃ েহকারী য়বস্থাপক (েেতি) (ম াোংলা) (অ:দা:) 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাইল নোং- ০১৭৩১২৯৩৩১৩ 

ই-গ ইলঃ mostofa.mpa@gmail.com 

২০. ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর 

খুলনাস্থ েত  

েোংক্রান্ত  

আক্বদক্নর িোধ্যক্ি খুলনা েেতি  াখা,  বক  কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ খাি তভতিক 

তনধাৃতরি হাগর নেদ/মপ-

অিÑvর,য়াোংক ড্রা ট/এেতি আর 

ইিযাতদর  াধ্যগ  । 

৪৮ঘন্টা না ঃ েনাব স্যভাষ কু ার নাে 

পদতবঃ েহকারী য়বস্থাপক (েেতি) (খুলনা) (চ:দা:) 

উপগেলা মকাি 

ম াবাইল নোং-০১৭৫৫০৫৪৬০৮ 
 

অিযন্তরীণ পসবোঃ 

১. মপন ন মেবা হাড ম  াইয়লর 

মাধ্যয়ম 

-- তবনামূগল্য ০২ তদন আয়  াখাঃ 

ম াঃ োতকর মহাগেন 

তনরীক্ষা ক কৃিাৃ 

রু  নম্বর-৩৪৯ 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং: ০১৯১৫৫১৪৮১৮ 

ই-ম ইলঃ  mpazakir@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ: 

ম াঃ োহাবুতিন ম াল্লা 

েহকারী  তনরীক্ষা ক কৃিাৃ 

ম াোংলা উপগেলা মকাি-০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৭১৫৯৫৫৪৯৬ 

ই-ম ইলঃ nannumpa789@gmail.com 

mailto:ই-মেইলঃ%20nannumpa789@gmail.com
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৩। অতভগ াে য়বস্থাপনা পদ্ধতি 
 

মেবা প্রাতিগি অেন্তুষ্ট হগল বা দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ে াধান তদগি য়ে ৃহগল তনগনাি পদ্ধতিগি ম াোগ াে করুন 

 

ক্র  কখন ম াোগ াে করগবন ম াোগ াগের ঠিকানা তনষ্পতির ে য়েী া 

1 দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ে াধাগন য়ে ৃহগল ১। ক্রত ক নোং ১-৫ এর েন্য ম াকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ 

না ঃ  ম াঃ তেিীকুর রহ ান 

পদতবঃ প্রধান অে ৃও তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ  

ম ান :   ০২৪৭৭ -৭৫২৩১ 

ম াবাইল নোং    ০১৭১২১৩৬২৯৬ 

ই-গ ইলঃ cfao@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    
 

২। ক্রত ক নোং  ৬-১৩ এর েন্য ম াকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ 

না t ম াঃ ম াস্ত া কা াল   

পদতবঃ পতরচালক (োত ক) 

ম ানt 02477753833 

ম াবাt ০১৪০৪-৪১১৯৪০ 

ই-গ ইল t dt@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    
 

৩। ক্রত ক নোং ১৪-১৫  এর েন্য ম াকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ 

না ঃ কযাগেন ম াহাম্মাদ  াহীন  তেদ, তবএন 

পদতব : হারবার  াষ্টার 

রু  নম্বর-৪২৩ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

ম ান : ০২৪৭৭-৭৫৩৭৭৬  

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd     
 

৪। ক্রত ক নোং ১৬ এর েন্য ম াকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ 

না             t   মলঃ কগণলৃ ম াঃ োগয়দ উল হাে ি  

পদতব          t      প্রধান প্রগক  লী ( াতিক ও িতড়ৎ) 

ম াবাইল নোং  t     ০১৪০৪৪১১৮৭৫ 

ই-গ ইল       t     ceme@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইট   t     www.mpa.gov.bd 
 

৫। ক্রত ক নোং ১৭ এর েন্য ম াকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ 

না              t      ক ান্ডার আবদুল্লাহ আল ম গহদী, তবএন 

পদতব           t      প্রধান তনরাপিা ক কৃিাৃ 

ম ান            t      02477-7537৯৭ 

Awf‡hvM `vwL‡ji 10 w`‡bi g‡a¨| Awf‡hv‡Mi aiY I 

¸iæZ¡ Abyhvqx mgq Kg †ekx n‡Z cv‡i|  
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ম াবাইল নোং   t      ০১৪০৪-৪১১৯৬০ 

ইগ ইল         t     cso@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইট   t      www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃল t      প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS তলোংক । 
 

৬। ক্রতমক নোং ১৮ এর জন্য স াকাল পয়য়ন্ট কম মকিমা 

না : কোেোচ্াঁদ ভসংহ্ 

পদতব: েতচব  

রু  নম্বর ৩২৮ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম ানঃ ০২৪৭৭ -৭৫২৭৫  

ম াবাইলঃ ০১৯১৫৫২৫১৭৩ 

ই-ম ইলঃ ksinha58427@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd    

 

7। ক্রতমক নোং ০1 (অভ্যন্তরীন মেবা) এর জন্য স াকাল পয়য়ন্ট কম মকিমা 

না : পিোঃ জোভকর পহ্োক্সন 

পদতব: প্রধান তনরীক্ষা ক কৃিাৃ 

রু  নম্বর ৩২৮ 

উপগেলার মকাি নম্বর-০১৫৮ 

ম ানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৮১৯ 

ম াবাইলঃ ০১৮৩৩-৮১১৩০৩ 

ই-ম ইলঃ zakir1971@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd   

2. দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ও ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃিাৃ ে াধান তদগি য়ে ৃহগল 

অতভগ াে তনষ্পতি  ক কৃিাৃ 

পদতবঃ পতরচালক (প্র ােন) 

ম ানt ০২৪৭৭ -৭৫৩৪৫ 

ম াবাt ০১৪০৪-৪১১৮১৫ 

ইগ ইলঃ da@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইটt www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃলt প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS তলোংক 

৩০ ক  ৃতদবে অেবা অতভগ াগের ধরণ অনু ায়ী দ্রুিি  

ে গয়র  গধ্য । 
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৪। আপনার কাগছ আ াগদর প্রিযা া  

ক্রত ক প্রতিশ্রুতি/কাতিি মেবা প্রাতির েন্য করণীয় 

1) তনধাৃতরি  রগ  েম্পূণ ৃভাগব পূরণকৃি আগবদনপত্র ে া প্রদান ও চাতহি িথ্যাতদ েোংগ ােন। 

2) েঠিক  াধ্যগ  প্রগয়ােনীয় মেবামূল্য পতরগ াধ করা।  

3) োক্ষাগির েন্য তনধাৃতরি ে গয়র পূগবইৃ উপতস্থি োকা। 

4)  আগবদন পগত্র েঠিক িথ্য প্রদান/উপস্থাপন করা।  

 

 

স্বোক্ষভরত/ ০৪-১০-২২ 

পিোঃ শোহ্ীনুর আেি 

উপসভচ্ব 

পতরচালক (প্র ােন) 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 


