সিটিজেন চার্ টার
(ওজেবিাইজর্ প্রদর্টজনর েন্য)
সির্ন ও সির্ন
সির্নঃ সুর্ািন সনসিত কজর করদাতাবান্ধব পসরজবজর্ প্রযুসিসিসিক আধুসনক দক্ষ রােস্ব ব্যবস্থাপনার িাধ্যজি োতীে অর্ টনীসতর অগ্রগসতজত গুরুত্বপূর্ ট ভূসিকা রাখা।

সির্নঃ আন্তেটাসতকিাজব স্বীত ত ন্যােসিসিক মূিক ব্যবস্থাপনাে অিযন্তরীর্ িম্পদ সবিাগ ও োতীে রােস্ব ববাজডরট সনজদ টর্নার আজ াজক করদাতা বিবা সনসিতপূব টক একটি স্বচ্ছ
ও েবাবসদসিমূ ক কিীবাসিনীর দ্বারা সডসের্া কিটপসরজবর্ সৃসির িাধ্যজি যাবতীে কায টক্রজি গসতর্ী তা আনেনপূব টক রােস্ব ক্ষযিাত্রা অেটন করা।
বিবা প্রদান প্রসতশ্রম্নসত
নাগসরক বিবা

ক্রঃ
নঃ
১
১.

বিবার নাি

২
মূল্য
িংজযােন
কর আইন
এর আওতাে
সনবন্ধন
প্রদান

বিবা প্রদাজনর
িজব টাচ্চ িিে
3
মূিক সনবন্ধজনর
েন্য মূিক ফরি-৬
এর িাধ্যজি
সবিাগীে কিটকতটা
বরাবর আজবদন
দাসখ করজত িজব।
প্রজোেনীে
দস াসদ প্রাসি
িাজপজক্ষ আজবদন
দাসখজ র ০২ (দুই)
কায ট সদবজির িজধ্য
সবিাগীে কিটকতটা
সনবন্ধন প্রদান
করজবন।

প্রজোেনীে কাগেপত্র

৪
১. োতীে পসরচে পজত্রর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
২. টিন (TIN) িনদ এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৩. বেড াইজিন্স এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৪. ব্যাংক এর প্রতযেনপত্র
এর ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৫. ২(দুই) কসপ পািজপার্ ট
িাইজের ছসব (িতযাসেত)
৬. অসফি িাড়ার
চুসিপজত্রর ফজর্াকসপ
(িতযাসেত)
৭. আইআরসি এর
িতযাসেত ফজর্াকসপ
(আিদানীকারক এর বক্ষজত্র)
৮. ইআরসি এর িতযাসেত
ফজর্াকসপ (রিাসনকারক এর
বক্ষজত্র)
৯. মূিক -৭
(উৎপাদনকারীর বক্ষজত্র
প্রজযােয)
১০. প্রসতষ্ঠান/প্রাঙ্গন এর
নী নকর্া
১১. িাস কানা বা িাড়া
িংক্রান্ত দস াসদ এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
১২. অর্রাইজের্ন পত্র
(প্রজযােয বক্ষজত্র)
১৩. বিজিাজরন্ডাি অব
ট (স ঃ বকাম্পানীর
আটিজক
বক্ষজত্র)
১৪. অংর্ীদার চুসিনািা
(প্রজযােয বক্ষজত্র)

প্রজোেনীে
কাগেপত্র/আজবদন
ফরি প্রাসিস্থান

বিবামূল্য এবং
পসরজর্াধ পদ্ধসত
(যসদ র্াজক)

5
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট প্রদান
কজরন। দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি িাজপজক্ষ
সনবন্ধন বদওো িে।

6
সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

র্াখার নািিি দাসেত্বপ্রাডি
কিটকতটার পদসব, রুি নম্বর,
বে া/উপজে ার বকাড,
অসফসিো বর্স জফান ও ইবিই
৭
সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
বিািাম্মদপুর সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৮১২৪৫৮০
ই-বিই :

উর্ধ্টতন কিটকতটার পদসব, রুি
নম্বর, বে া/উপজে ার বকাড,
অসফসিো বর্স জফান ও ইবিই

৮
সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
বিািাম্মদপুর সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৮১২৪৫৮০
ই-বিই :

mdpurdivion@gmail.
com

mdpurdivion@gma
il.com

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
সিরপুর সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৯০২১৭৩৪
ই-বিই :

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
সিরপুর সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৯০২১৭৩৪
ই-বিই :

customs.mirpurdivion
@yahoo.com

customs.mirpurdivi
on@yahoo.com

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
িািার সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭৪২১৭৭
ই-বিই :

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
িািার সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭৪২১৭৭
ই-বিই :

savardivion@yahoo.c
om

savardivion@yaho
o.com

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
ধািরাই সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭৩১০৪৩
ই-বিই :

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
ধািরাই সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭৩১০৪৩
ই-বিই :

dhamraiwest@gmail.
com

dhamraiwest@gma
il.com

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
িাসনকগঞ্জ সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭১১৩৯১
ই-বিই :

সবিাগীে কিটকতটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
িাসনকগঞ্জ সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০২-৭৭১১৩৯১
ই-বিই :

vatofficemanikgonjdi
vision@gmail.com

vatofficemanikgonj
division@gmail.co
m

সবিাগীে কিটকতটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্, র্াঙ্গাই
সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০৯২১৬১৬৪৬
ই-বিই :

cev_tangaildivision@
yahoo.com

সবিাগীে কিটকতটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্, র্াঙ্গাই
সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০৯২১৬১৬৪৬
ই-বিই :

cev_tangaildivision

@yahoo.com
সবিাগীে কিটকতটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্, োিা পুর
সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০৯৮১৬৪৪৪০
ই-বিই :

cev.jamalpurdivision
@yahoo.com
২.

র্ান টওিার
কজরর
আওতাে
তাস কাভুসি

র্ান ট ওিার কর
তাস কাভুসির
আজবদন প্রাসির ০৭
(িাত) কায টসদবজির
িজধ্য সবিাগীে
কিটকতটা সনবন্ধন
প্রদান করজবন।

৩.

কুটির
সর্জের
আওতাে
তাস কাভুসি

িংসর্স্নি
প্রজ্ঞাপজনর
র্তটিমূি পা ন
িাজপজক্ষ সবিাগীে
কিটকতটা
প্রজোেনীে
তদিত্মপূব টক মূিক৮ এ তাস কাভুি
করজবন।

বস্বচ্ছা
সনবন্ধজনর
আজবদন
দাসখ

বযসদন বর্জক
কায টকর করজত
ইচ্ছুক তার অন্যযন
৩০ সদন আজগ।

৪.

১. োতীে পসরচে পজত্রর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
২. টিন (TIN) িনদ এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৩. বেড াইজিন্স এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৪. ব্যাংক এর প্রতযেনপত্র
এর ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৫. ২ (দুই) কসপ পািজপার্ ট
িাইজের ছসব (িতযাসেত)
৬. অসফি িাড়ার
চুসিপজত্রর ফজর্াকসপ
(িতযাসেত)
৭. িাস কানা বা িাড়া
িংক্রান্ত দস াসদ এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)

-ঐ-

১. োতীে পসরচে পজত্রর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
২. ২ টিন (TIN) িনদ
এর ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৩. বেড াইজিন্স এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৪. ব্যাংক এর প্রতযেনপত্র
এর ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
৫. ২ (দুই) কসপ পািজপার্ ট
িাইজের ছসব (িতযাসেত)
৬. অসফি িাড়ার
চুসিপজত্রর ফজর্াকসপ
(িতযাসেত)
৭. আইআরসি এর
ফজর্াকসপ িতযাসেত
(আিদানীকারক এর বক্ষজত্র)
৮. ইআরসি এর ফজর্াকসপ
িতযাসেত (রিাসনকারক এর
বক্ষজত্র)
৯. মূিক -৭
(উৎপাদনকারীর বক্ষজত্র
প্রজযােয)
১০. প্রসতষ্ঠান/প্রাঙ্গন এর
নী নকর্া
১১. িাস কানা বা িাড়া

প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন বদওো িে।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন বদওো িে।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন বদওো িে।

সবিাগীে কিটকতটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্, োিা পুর
সবিাগ, ঢাকা।
বফান: ০৯৮১৬৪৪৪০
ই-বিই :

cev.jamalpurdivisio
n@yahoo.com

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংক্রান্ত দস াসদ এর
ফজর্াকসপ (িতযাসেত)
১২. অর্রাইজের্ন পত্র
(প্রজযােয বক্ষজত্র)
১৩. বিজিাজরন্ডাি অব
ট (স ঃ বকাম্পানীর
আটিজক
বক্ষজত্র)
১৪. অংর্ীদার চুসিনািা
(প্রজযােয বক্ষজত্র)
১. মূিক ফরি-১০ এ
আজবদন করজত িজব।
২. করদাসেতা িম্পসকটত
যাবতীে কাগেপত্রাসদ।

৫.

সনবন্ধন
বাসতজ র
েন্য
আজবদন

ব্যবিার কায টক্রি
বন্ধ করার ১৪
সদজনর িজধ্য
আজবদন করজত
িজব।

৬.

মূল্য
িংজযােন
কর সনবন্ধন
বাসতজ র
আজবদন
সনষ্পসি

িিেিীিা সনধ টাসরত
বনই। তজব তদন্ত
িাজপজক্ষ দ্রুততার
িাজর্ আজবদজনর
সবষেটি
সনষ্পসিজযাগ্য।

১. মূিক ফরি-১০ এ
আজবদন করজত িজব।
২. করদাসেতা িম্পসকটত
যাবতীে কাগেপত্র।

৭.

র্ান টওিার
কর
তাস কাভুি
প্রসতষ্ঠাজনর
বাসষ টক
র্ান টওিার
ব াষর্া

প্রসত বছজরর প্রর্ি
৩০ সদজনর িজধ্য
ব াষর্া প্রদান
করজত িজব।

১. মূিক ফরি-২(খ)
২. মূিক ফরি-৪

প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর
িাজকট
দিজরর িাধ্যজি
আজবদন করার পর
সবিাগীে কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন
বাসত
করজত পারজবন।
প্রজোেজন সবিাগীে
কিটকতটা শুনানীর
িাধ্যজি সনষ্পসি
করজত পাজরন।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন
বাসত
করজত পারজবন।
প্রজোেজন সবিাগীে
কিটকতটা শুনানীর
িাধ্যজি সনষ্পসি
করজত পাজরন।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

৮.

র্ান টওিার
কর িংক্রান্ত
বাসষ টক
ব াষর্া
মূিক-২(খ)
এর সনষ্পসি

র্ান টওিার কর
িংক্রান্ত বাসষ টক
ফরি মূিক-২(খ)
বত স্থানীে মূিক
কায টা জে দাসখ
করজত িজব।
ব াষর্াটি সবিাগীে
কিটকতটা কর্তটক
গৃিীত িজ তা
পরবতী ৩০
কায টসদবজির িজধ্য
সনষ্পসিজযাগ্য।

১. মূিক ফরি-২ (খ)
র্ান টওিার িংক্রান্ত
ব াষর্াপত্র
২. মূিক ফরি-৪ র্ান টওিার
কর দাসখ পত্র

৯.

সনবন্ধন
িংক্রান্ত
তজের
পসরবতটজনর
েন্য
আজবদন/
অবসিতকরর্

পসরবতটন কায টকর
িওোর ১৪ সদন
আজগ অবসিত
করজত িজব।

১. মূিক ফরি-৯ এ
আজবদন।
২. করদাসেতা সনরূপজর্র
েন্য যাবতীে দস াসদ।

১০.

ব্যবিার স্থান
বা
পসরসস্থসতর
পসরবতটন
িংক্রান্ত
আজবদজনর
সনষ্পসি

িিেিীিা সনধ টাসরত
বনই। তজব তদন্ত
িাজপজক্ষ দ্রুততার
িাজর্ আজবদজনর
সবষেটি
সনষ্পসিজযাগ্য।

১.মূিক ফরি-৯ এ
আজবদন।
২. করদাসেতা সনরূপজর্র
েন্য যাবতীে দস াসদ।

সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
র্ান টওিার
তাস কাভুি করা
িে।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন
করার পর সবিাগীে
কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা িজরেসিন
পসরদর্টনপূব টক
সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
র্ান টওিার
কর
িংক্রান্ত
বাসষ টক
ব াষর্া মূিক-২(খ)
এর অনুজিাদন এবং
প্রজোেনজবাজধ
সবষেটি শুনানীর
িাধ্যজি সনষ্পসি
করজবন।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর
িাজকট
দিজরর িাধ্যজি
আজবদন করার পর
সবিাগীে কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন িংক্রান্ত
তজের পসরবতটন
করা যাজব।
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি
সবিাগীে
দির
বরাবর
িাজকট
দিজরর িাধ্যজি
আজবদন করার পর
সবিাগীে কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা সরজপার্ ট
প্রদান
করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার
সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ
সনবন্ধন িংক্রান্ত
তজের পসরবতটন
করা যাজব।

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য বিবা
প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

১১.

ব্যবিা কায টক্রি বন্ধ
রাখা বা িািসেক
সবরত রাখা এবং
পুনরাে চালু করা

প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ িাজকট দিজরর
িাধ্যজি সবিাগীে কিটকতটা বরাবর
আজবদন করজত িজব।

১২.

মূল্য িংজযােন কর
অজরাপজযাগ্য মূল্য
ব াষর্া িংক্রান্ত
আজবদজনর সনষ্পসি

প্রজোেনীে কাগেপত্রিি সবিাগীে
দির বরাবর মূিক ফরি-১ এর
িাধ্যজি আজবদন করার পর
সবিাগীে কিটকতটার সনজদ টর্ক্রজি
দাসেত্বপ্রাি কিটকতটার সরজপার্ ট
প্রদান করজবন।
দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটার সরজপাজর্ টর সিসিজত
সবিাগীে
কিটকতটার
িন্তুসি
িাজপজক্ষ এবং প্রজোেনজবাজধ
সবিাগীে কিটকতটা শুনানীর িাধ্যজি
আজবদন সনষ্পসি করজত পাজরন।

১৩.

অনুজিাসদত মূল্য
ব াষর্ার সবপরীজত
আপী [মূল্য
অনুজিাদজনর ৩০
(সত্রর্) কায ট সদবজির
িজধ্য] আজবদজনর
সনষ্পসি

সবিাগীে কিটকতটার অনুজিাসদত
মূল্য ব াষর্ার সবপরীজত আপী
করজত
চাইজ
িংসিি
কসির্নাজরজর্র কসির্নার বরাবর
যর্াযর্ দস াসদিি আজবদন
করজত িজব।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

১.মূিক ফরি-১ (উপকরর্/উৎপাদ
িম্পকট ও িিগ মূল্যসিসি
ব াষর্াপত্র)।
২. মূিক ফরি-১ক (ট্যাসরফ
মূজল্যর আওতাধীন পজের
উপকরর্-উৎপাদ িম্পকট বা িিগ
িংক্রান্ত)
৩. মূিক-১খ (ব্যবিােী বা
বাসর্সেযক আিদাসনকারক কর্তটক
মূল্যসিসি ব াষর্াপত্র)
৪. মূিক ফরি-১গ (অব্যািসতপ্রাি
অর্বা বাং াজদর্ িইজত রিাসনত ত
বস ো গে পজের উপকরর্ মূল্য
ও উপকরর্-উৎপাদ িম্পকট বা
িিগ ব াষর্াপত্র)
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ ৩(৭) এর িক
র্তট পূরর্ িাজপজক্ষ।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

সবরত র্াকাঃ অনুযন ২৪
ন্টা আজগ অবসিত করজত
িজব।
যাচাইকরর্ঃ ০৫
কায টসদবজির িজধ্য
পুনরাে চালুকরর্ঃ অনুযন
২৪ ন্টা আজগ অবসিত
করজত িজব।
যর্াযর্ দস াসদিি
আজবদন প্রাসির পর
সবিাগীে কিটকতটা কর্তটক
তা দ্রুততার িাজর্
যাচাইপূব টক ১৫ (পজনর)
কায টসদবজির িজধ্য
সনষ্পসিজযাগ্য।

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

যর্াযর্ দস াসদিি
আপী আজবদন প্রাসির
১৫ (পজনর) কায ট সদবজির
িজধ্য সনষ্পসিজযাগ্য।

এস এম ম
কসির্নার
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি),
ঢাকা।
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজিই ঃ

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

dhakawestcomm@
yahoo.com
১৪.

দাসখ পত্র
পরীক্ষাপূব টক
দাসখ পজত্রর কসপ
প্রদান

১৫.

দাসখ পত্র সনধ টাসরত
িিজের িজধ্য েিা
না সদজ আইনানুগ
ব্যবস্থা গ্রিজর্র েন্য
সবিাগীে কিটকতটাজক
অবসিতকরর্

১৬.

যানবািন পসরদর্টন,
তল্লাসর্ ও আর্ক

িংসিি কিটকতটা বকান ব্যসি
কর্তটক ধারা ৩৫ এর অধীজন
বপর্ত ত দাসখ পত্র সবসধ দ্বারা
সনধ টাসরত পদ্ধসতজত যর্ার্ীঘ্র িম্ভব
পরীক্ষা কসরজবন এবং পরীক্ষাে
যসদ প্রিাসর্ত িে বয, উি ব্যসি
কর্তটক
পসরজর্াসধত
(মূল্য
িংজযােন কর বা বক্ষত্রিত, মূল্য
িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক)
অজপক্ষা কি, তািা িইজ
িংসর্স্নি কিটকতটা (প্রজদে কর
সনধ টারর্ কসরজবন এবং) উি
ব্যসিজক আজদর্ দ্বারা, আজদর্
প্রাসির িাত সদজনর িজধ্য ধারা ৩৬
অনুযােী
প্রজোেনীে
কাগেপত্রিি িংসিি কিটকতটার
সনকর্ দাসখ করজত িজব।
সনধ টাসরত িিজের িজধ্য দাসখ পত্র
েিা প্রদান না করা িজ িংসিি
িাজকট কিটকতটা অসনেি িাি া
কজর সবিাগীে দিজর বপ্ররর্
করজবন এবং সবিাগীে কিটকতটা
শুনানীর িাধ্যজি সবষেটি সনষ্পসি
করজবন।
মূল্য িংজযােন কর আইন ও সবসধ
বিাতাজবক সবিাগীে কিটকতটা
কর্তটক ২৬-ধারাে ক্ষিতাপ্রাি
কিটকতটা মূিক-৫ প্রদান কজর
আর্ক
িিস্ত
দস াসদিি
যানবািন আর্ক করজবন।

১. মূিক-১৯ ফরজি দাসখ পত্র
বপর্ করজত িজব।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

যর্াযর্ দস াসদিি
দাসখ পত্র প্রাসির ৩০
(সত্রর্) সদজনর িজধ্য
পরীক্ষা সনরীক্ষাপূব টক
সনষ্পসি করা িে।

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

েিাকরর্ সনধ টাসরত িিে
বর্ষ িওোর ০৭ (িাত)
সদজনর িজধ্য।

রােস্ব কিটকতটা (িাজকট )

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

মূল্য িংজযােন কর আইন
ও সবসধিা া অনুযােী ববধ
চা ানপত্র ব্যসতজরজক
বকান পে িরবরাি বা
বিবা প্রদাজনর বক্ষজত্র কর
ফাঁসকর সবষেটি প্রতীেিান
িজ ক্ষিতাপ্রাি কিটকতটা
কর্তটক পে িরবরািকারী
বা বিবা প্রদানকারীর
সনকর্ িজত িংসিি
দস াসদ আর্জকর বক্ষজত্র
মূিক-৫ প্রদান করা িে।

সবিাগীে কিটকতটা কর্তটক
ক্ষিতাপ্রাি কিটকতটা

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

অর্ টদন্ড আজরাজপর বক্ষজত্র
িংসিি সনবসন্ধত
ব্যসি/প্রসতষ্ঠানজক শুনাসনর
সুজযাগ প্রদান করা িে।

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

অর্ টদন্ড ও েসরিানা
অর্ ট সকসস্তজত
পসরজর্াজধর সুজযাগ
িংক্রান্ত আজবদন

১.যসদ কর ফাঁসক িং টিত িে
তািজ উি কর ফাঁসক েসনত
অপরাজধর েন্য িংসিি পে
িরবরাি বা বিবা প্রদাজনর উপর
প্রজদে কজরর অন্যযন অজধ টক
পসরিার্ এবং অন্যর্ধ্ট িিপসরিার্
অর্ টদজন্ড দন্ডনীে িজবন।
২. কর ফাঁসক ব্যতীত অন্যান্য
অসনেি িংক্রান্ত িে, তািজ সতসন
অন্যযন ২০ (সবর্) িাোর এবং ৫০
(পঞ্চার্) িাোর র্াকা অর্ টদজন্ড
দন্ডনীে িজবন।
অর্ টদন্ড ও েসরিানা অর্ ট সকসস্তজত
পসরজর্াধ করজত চাইজ িংসিি
কসির্নাজরজর্র কসির্নার বরাবর
আজবদন করজত িজব।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

১৯.

অিাবধানতা বর্তঃ
বা ভু বর্তঃ বা ভু
ব্যাখার কারজর্
পসরজর্াসধত বা
অসধক পসরজর্াসধত
বজ দাবীত ত
মূিক/িম্পূরক কর
বফরত প্রদান
(সরফান্ড)

বফরত দাবীর বক্ষজত্র কর
পসরজর্াজধর ০৬ (ছে) িাজির িজধ্য
টিআর ৩১ ফরজি বফরত দাবী
আজবদন সবিাগীে কিটকতটার
সনকর্ দাসখ
করজত িজব।
আজবদন প্রাসির ৯০ (নববই)
সদজনর িজধ্য দস পত্র ও বেোরী
েিা যাচাই কজর যর্াযর্ পাওো
বগজ অনুজিাদন বদওো িে।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

২০.

সবসধ বসিভূটত বরোত
কতটন/বাসতজ র
সবরুজদ্ধ আপী

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

২১.

মূল্য িংজযােন
িংক্রান্ত দস পজত্রর
প্রতযাসেত প্রসতস সপ
প্রদান িংক্রান্ত

যর্াযর্ দস াসদিি ১৫ (পজনর)
সদজনর িজধ্য সবিাগীে
দির
বরাবর আজবদন করজবন এবং
আজবদন প্রাসির পর সবিাগীে
কিটকতটা উি ব্যসিজক যুসিিংগত
শুনানীর সুজযাগ প্রদানপূব টক
সনষ্পসি প্রদান করজবন।
চাসিত দস পজত্রর উজল্লখ্যিি
িংসিি সবিাগীে কিটকতটার সনকর্
আজবদন করজবন।

ধারা-৫৫(৪) অনুযােী
দাবীত ত শুল্ক ও কর
প্রদাজনর েন্য বয বাসির
সনকর্ িজত দাবী করা িে
বি ব্যসি স সখতিাজব
উি দাবীত ত অর্ ট সকসস্ত
পসরজর্াজধর ইচ্ছা ব্যি
করজ কসির্নার কর্তটক
দাবীত ত অজর্ টর িজধ্য
অর্ টদন্ড ও েসরিানা
অনসধক ছে িাজির িজধ্য
সকসিত্মজত পসরজর্াজধর
েন্য আজদর্ োরী করজত
পাজরন।
বফরত দাবীর বক্ষজত্র কর
পসরজর্াজধর ০৬ (ছে)
িাজির িজধ্য টিআর ৩১
ফরজি বফরত দাবী
আজবদন সবিাগীে
কিটকতটার সনকর্ দাসখ
করজত িজব। আজবদন
প্রাসির ৯০ (নববই) সদজনর
িজধ্য দস পত্র ও বেোরী
েিা যাচাই কজর যর্াযর্
পাওো বগজ অনুজিাদন
বদো িে।
যর্াযর্ দস াসদিি
আজবদন প্রাসির ১৫
(পজনর) কায টসদবজির
িজধ্য সনষ্পসিজযাগ্য।

সবিাগীে কিটকতটা

২২.

রিাসন িিােক
বিবার সবপরীজত
(জর্স জফান, ট্যাজ ক্স
ও ফযাক্স এবং গ্যাি,
ওোিা ও সবদুযৎ
সবতরর্) মূিক
অব্যািসতর সুসবধা
প্রাসিজত করদাতাজক
িিােতা প্রদান

তদন্ত িাজপজক্ষ দ্রুততার িাজর্
আজবদজনর সবষেটি সনষ্পসিজযাগ্য।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

চাসিত দস পজত্রর
উজল্লখ্যিি িংসিি
সবিাগীে কিটকতটার সনকর্
আজবদন করজবন।
আজবদজনর সিসিজত ববাড ট
সন টধাসরত সফি গ্রির্ কজর
িতযাসেত প্রসতস সপ
দ্রুততার িাজর্ িরবরাি
করা িে।
িিেিীিা সনধ টাসরত নাই।
তজব তদন্ত িাজপজক্ষ
দ্রুততার িাজর্ আজবদজনর
সবষেটি সনষ্পসিজযাগ্য।

১৭.

আর্ক ও অসনেি
িাি ার বক্ষজত্র
অর্ টদন্ড আজরাপ

১৮.

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

সবিাগীে কিটকতটা

সবিাগীে কিটকতটা

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

২৩.

রিাসন উজেশ্য পে
অপিারর্ িংক্রান্ত
আজবদজনর সনষ্পসি
(মূিক-২০)

উৎপাদনকারী কর্তটক পে রিাসনর
বক্ষজত্র অন্যযন ২৪ (চসববর্) ন্টা
পূজব ট মূিক-২০ ফরজির িাধ্যজি
িংক্রান্ত রােস্ব কিটকতটা বরাবজর
আজবদন
করজবন।
রােস্ব
কিটকতটার সনজদ টর্ক্রজি একেন
িিকারী রােস্ব কিটকতটা ১২ ন্টার
িজধ্য পে পরীক্ষা িম্পন্ন কজর
যর্াযর্ প্রাসি িাজপজক্ষ রিাসনর
অনুিসত প্রদান করজবন।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

২৪.

অব্যবহৃত উপকরর্
সনষ্পসি
িাসিটি বডস্কঃ মূিক
িংক্রান্ত বয বকান
সেজ্ঞািার েবাব

মূিক ফরি-২৬ এ আজবদন করজত
িজব।
িম্মাসনত করদাতাজদর বিবা
প্রদাজনর েন্য কসির্নাজরজর্র িদর
দির (িকা ০৯.০০ র্া বর্জক
সবকা ০৪.০০র্া পয টন্ত) ও িাঠ
পয টাজে (িকা ০৯.০০র্া বর্জক
দুপুর ০১.০০র্া পয টন্ত) িাসিটি বডস্ক
চালু র্াজক।

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান
সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

আিদাসনত ত ও
রিাসনতব্য
পেচা ান পরীক্ষা
িংক্রান্ত কায টাব ী
আিদানীত ত ও
রিাসনতব্য
পেচা ান শুল্কােন ও
প্রজযােয শুল্ক কর
আদাে করা
অখা ািত ত
পেচা ান সন াজি
সবক্রে করা
বিোদ উিীর্ ট এবং
বদজর্র বা
েনস্বাজস্থযর েন্য
ক্ষসতকর পে
র্ধ্ংিকরর্
বচারাচা ান বরাজধ
প্রজোেনীে তদারসক
ও Preventive
কায টক্রি পসরচা না

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পূর্ টাঙ্গ আজবদন (সব/ই)
প্রাসির ৭২ ন্টার িজধ্য

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

দ্রম্নত িম্পাদনজযাগ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পে আবতরজর্র ৬০
(ষার্) সদজনর িজধ্য

শুল্ক বস্টর্জনর দাসেত্বপ্রাি
কিটকতটা

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পূর্ টাঙ্গ আজবদন প্রাসির
৩০ (সত্রর্) সদজনর িধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

তাৎক্ষসর্কিাজব ব্যবস্থা
গ্রির্ করা িে

অনাদাসে রােস্ব
আদাে

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

দ্রুততি িিজে ২০২
ধারা গ্রজোগ করা িে

এস এম ম
কসির্নার
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি),
ঢাকা।
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজিই ঃ
dhakawestcomm@ya
hoo.com
এস এম ম
কসির্নার
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি),
ঢাকা।
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজিই ঃ
dhakawestcomm@ya
hoo.com
ও ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

২৫.

২৬.

২৭.

২৮.

২৯.

৩০.

৩১.

উৎপাদনকারী কর্তটক
পে রিাসনর বক্ষজত্র
অনুযন ২৪ (চসববর্)
ন্টা পূজব ট মূিক-২০
ফরজির িাধ্যজি
িংসর্স্নি রােস্ব
কিটকতটা বরাবজর
আজবদন করজবন।
রােস্ব কিটকতটার
সনজদ টর্ক্রজি একেন
িিকারী রােস্ব
কিটকতটা ১২ ন্টার
িজধ্য পে পরীক্ষা
িম্পন্ন কজর যর্াযর্
প্রাসি িাজপজক্ষ রিাসনর
অনুিসত প্রদান
করজবন।
১৫(পজনর) সদজনর
িজধ্য সনষ্পসিজযাগ্য।
িদর দির (িকা
০৯.০০ র্া বর্জক
সবকা ০৪.০০র্া
পয টন্ত) ও িাঠ পয টাজে
(িকা ০৯.০০র্া
বর্জক দুপুর ০১.০০র্া
পয টন্ত) িাসিটি বডস্ক
চালু র্াজক।

িাজকট

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য
এস এম ম
কসির্নার
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি),
ঢাকা।
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজিই ঃ
dhakawestcomm@ya
hoo.com
ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

৩২.

সরফান্ড

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি
সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন

িংসিি স্থ শুল্ক বস্টর্ন

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

দ্রুত িম্পাদনজযাগ্য

৩৩.

উপকরর্ কারখানা
প্রাঙ্গজন প্রজবর্
করাজনা

মূল্য িংজযােন কর আইন, ১৯৯১
এর ধারা-৩৭(২) এর দফা (ঙ)
অনুযােী ক্ষিতাপ্রাি বকান মূল্য
িংজযােন কর কিটকতটাজক তার
প্রসতষ্ঠাজন প্রজবর্ করাজবন।

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

৩৪.

কর পসরজর্াজধর/
আদাজের িিে
(পজের বক্ষজত্র)

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

৩৫.

কর পসরজর্াজধর/
আদাজের িিে
(জিবার বক্ষজত্র)

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

বিবা প্রদান বা চা ান
ইসুয বা মূল্য প্রাসি
বযটি আজগ জর্ তখন

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

৩৬.

িরকারী বকাষাগাজর
কর েিা প্রদাজনর
িিে
ক) চ সত সিিাজব
িাধ্যজি
খ) চ সত সিিাব
ব্যতীত

মূল্য িংজযােন কর আইন, ১৯৯১
এর ধারা-৬(২) অনুযােী সনজম্নাি
কায টাব ী িং টিত িওোর িিেক. যখন পে অপটর্ বা িরবরাি
করা িে
খ. যখন পে িরবরাি িংক্রান্ত
চা ানপত্র প্রদান করা িে
গ. যখন বকান পে ব্যসিগতিাজব
ব্যবিার করা িে বা অজন্যর
ব্যবিাজরর েন্য প্রদান করা িে
. যখন আংসর্ক বা পূর্ ট মূল্য
পাওো যাে
মূল্য িংজযােন কর আইন, ১৯৯১
এর ধারা-৬(৩) অনুযােী সনজির্াি
কায টাব ী িং টিত িওোর িিেক. যখন বিবা প্রদান করা িে
খ. যখন বিবা প্রদান িংক্রান্ত
চা ানপত্র প্রদান করা িে
গ.যখন আংসর্ক বা পূর্ ট মূল্য
পাওো যাে
. বাং াজদজর্র বিৌজগাস ক
িীিানার বাসির িজত বাং াজদজর্
বিবার িরবরাি গ্রির্ করা িজ
যখন আংসর্ক বা পূর্ ট মূল্য
পসরজর্াধ করা িে
মূিক-১৮ অনুযােী ব নজদজনর
বর্ টনা, প্রজদে উৎপাদ কর, বেোরী
েিা প্রদান ও বরোতজযাগ্য
উপকরর্
কর-এর
পসরিার্
স সপবব্ধ করজত িজব।
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ-২৩(১)

উপকরর্ ক্রে িংক্রান্ত
তে উপকরর্
কারখানা প্রাঙ্গজন
প্রজবজর্র ২৪ ন্টার
িজধ্য ক্রে সিিাব
পুস্তজক স সপবদ্ধকরর্
পে িরবরাি বা
চা ান ইসুয বা মূল্য
প্রাসি বযটি আজগ জর্
তখন।

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পে িরবরাজির আজগ
চ সত সিিাব বর্জক
িিন্বে কজর

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পরবতী ১৫
কায টসদবজির িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

১.উৎজি মূল্য িংজযােন কর
কতটনকারী উৎজি মূল্য িংজযােন
কর কতটজনর ১৫ (পজনর)
কায টসদবজির িজধ্য কতটনকারীর
িংসর্স্নি কসির্নাজরর্ বকাজড েিা
প্রদান করজবন।
২. উপসবসধ (১) এর অধীজন কসতটত
অর্ ট িরকারী বকাষাগাজর েিা
প্রদাজনর পর কতটনকারী অনসধক
০৫ (পাঁচ) কায টসদবজির িজধ্য
’’ফরি মূিক-১২খ’’ বত একটি
প্রতযেনপত্র (জেোরী চা াজনর মূ
কসপিি) উৎজি কতটনকারী িংসিি
মূিক িাজকট এবং একটি অনুস সপ
(জেোরী চা াজনর ছাোস সপ িি)
বিবা িরবরািকারী বরাবর বপ্ররর্
করজবন এবং প্রতযেনপজত্রর একটি

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

কতটজনর ১৫
কায টসদবজির িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

গ) উৎজি আদােত ত
মূিক বেোরীজত
েিাকরর্

এস এম ম
কসির্নার
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি),
ঢাকা।
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজিই ঃ
dhakawestcomm@ya
hoo.com
ও ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য
ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

৩৭.

৩৮.

মূিক িংক্রান্ত
নসর্পত্র বা
বাসর্সেযক দস
িংরক্ষজর্র
বিোদকা
মূিক চা ান িাজকট
বপ্ররর্

৩৯.

মূল্য ব াষর্া
কায টকাসরতা

৪০.

সবিাগীে কিটকতটার
অনুজিাসদত মূল্য
সবষজে আপসি
র্াকজ তার সবরুজদ্ধ
কসির্নাজরর কাজছ
আজবদন

৪১.

বরোত গ্রির্

৪২.

দাসখ পত্র পরীক্ষা
কজর কি
পসরজর্াসধত কর
পসরজর্াজধর িিে

৪৩.

দাসখ পত্র েিাদান

অনুস সপ উৎজি কতটনকারী ৬ (ছে)
বৎির িংরক্ষর্ করজবন।
৩. উৎজি কতটনকারী িংসর্স্নি
কর বিোজদ উৎজি কসতটত মূল্য
িংজযােন কর
এর পসরিার্
’’ফরি মূিক-১৯’’ এর ক্রসিক নং
৫ এর সবপরীজত প্রদর্টন করজবন
এবং িরবরািকারী তাজক প্রদি
প্রতযেনপত্র প্রদাজনর উসল্লসখত কর
বিোজদ অর্বা অব্যবসিত পরবতী
কর বিোজদ উি ফরজির ১৯ নম্বর
ক্রসিজক উৎজি কসতটত মূিজকর
পসরিার্ উজল্লখ করজবন।
মূল্য িংজযােন কর আইন, ১৯৯১
এর ধারা-৩৩ এবং মূল্য িংজযােন
কর সবসধিা া, ১৯৯১ এর সবসধ
১৮(২) অনুযােী ৬ (ছে) বছর
িংরক্ষর্ করজত িজব।
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ ১৬(১), ১৬(২),
১৭(২) এবং ১৮(২) অনুযােী চা ান
ইসুযর ৫ (পাঁচ) কায টসদবজির িজধ্য
িাজকট দিজর বপ্ররর্ করজত িজব।
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ ৩(১) অনুযােী
সবিাগীে দির বরাবর বপর্ করজত
িজব।
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ ৩(৭) অনুযােী
সবিাগীে কিটকতটার ব াসষত মূল্য
অজপক্ষা
উচ্চতর
মূল্যসিসি
সনরম্নপর্ কসরজ িংসিি সনবসন্ধত
ব্যসি উিরূপ উচ্চ মূল্য সনরূপজর্র
তাসরখ িজত সত্রর্ কায টসদবজির
িজধ্য উি সনরূসপত মূল্যসিসি
পুন টসবজবচনা সনসিজি কসির্নাজরর
সনকর্ আজবদন দাসখ করজত
পারজবন।
মূল্য িংজযােন কর আইন, ১৯৯১
এর ধারা-৯(১) অনুযােী বরোত
গ্রির্ করজত পারজবন।
িংসর্স্নি কিটকতটা বকান ব্যসি
কর্তটক ধারা ৩৫ এর অধীজন
বপর্ত ত দাসখ পত্র সবসধ দ্বারা
সনধ টাসরত পদ্ধসতজত যর্ার্ীঘ্র িম্ভব
পরীক্ষা করজবন এবং পরীক্ষাে
যসদ প্রিাসর্ত িে বয, উি ব্যসি
কর্তটক
পসরজর্াসধত
(মূল্য
িংজযােন কর বা বক্ষত্রিত, মূল্য
িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক)
অজপক্ষা কি, তািজ িংসিি
কিটকতটা (প্রজদে কর সনধ টারর্
করজবন এবং) উি ব্যসিজক
আজদর্ দ্বারা, আজদর্ প্রাসির িাত
সদজনর িজধ্য ধারা-৩৬ অনুযােী
প্রজোেনীে কাগেপত্রিি িংসিি
কিটকতটার সনকর্ দাসখ করজত
িজব।
প্রজতযক
করজযাগ্য
(পজের
প্রস্ত্িতকারক বা উৎপাদক বা
ব্যবিােী) বা করজযাগ্য বিবা
প্রদানকারীজক প্রসতটি কর বিোজদর
েন্য ’’মূিক ফরি-১৯’’ এ
দাসখ পজত্রর দুইটি অনুস সপ কর
বিোদ পরবতী িাজির ১৫ (পজনর)
তাসরজখর িজধ্য স্থানীে মূল্য
িংজযােন কায টা জে েিা সদজত
িজব।
তজব র্তট র্াজক বয, ১৫ (পজনর)
তাসরজখ িরকাসর ছুটি র্াকজ

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

৬ বছর (অসনষ্পন্ন
িাি া র্াকজ তার
সনষ্পসি না িওো
পয টন্ত)

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

চা ান ইসুযর ৫
কায টসদবজির িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

মূল্য ব াষর্া সবিাজগ
দাসখজ র তাসরখ বর্জক

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

সবিাগীে কিটকতটা
কর্তটক মূল্য সনরূপজর্র
৩০ কায টসদবজির িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

কারখানা প্রাঙ্গজন
কাঁচািা প্রজবজর্র
পরবতী ০২ কর
বিোজদর িজধ্য
আজদর্ প্রাসির ০৭
সদজনর িজধ্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

পরবতী িাজির ১৫
তাসরজখর িজধ্য। বীিার
বক্ষজত্র ২০ তাসরজখর
িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

৪৪.

চূড়ান্ত দাসখ পত্র
েিাকরজর্র িিে

৪৫.

র্ান টওিার কর
সনবসন্ধত প্রসতষ্ঠাজনর
দাসখ পত্র েিা
প্রদান

অবশ্যই তৎপূব টবতী কায টসদবজি
যর্াসনেজি ফরি ’’মূিক-১৯’’ এ
দাসখ পত্র েিা প্রদান কসরজত
িইজব।
তজব আরও র্তট র্াজক বয, বকান
বীিা বকাম্পসন কর বিোজদর
পরবতী িাজির সবর্ তাসরজখর
িজধ্য দাসখ পত্র েিা সদজত
পারজবন।
সবসধ-১৫ অনুযােী বকাজনা সনবসন্ধত
ব্যসি তািার সনবন্ধন বাসতজ র
েন্য আজবদন করজ সবিাগীে
কিটকতটা উি আজবদনকারীর মূল্য
িংজযােন কর বা িম্পূরক শুল্ক
িম্পসকটত বকাজনা অসনষ্পসি
দােদাসেত্ব
র্াকজ
উিা
সনধ টারর্পূব টক আজবদনকারীজক ৩০
(সত্রর্) সদজনর িজধ্য একটি চূড়ান্ত
দাসখ পত্র বপর্ করজবন।
মূল্য িংজযােন কর সবসধিা া,
১৯৯১ এর সবসধ ৪(৫) অনুযােী
িাজকট দিজর রােস্ব কিটকতটা
বরাবর কর বিোদ বর্ষ িওোর
১৫ (পজনর) সদজনর িজধ্য বেোরী
চা াজনর মূ কসপিি দাসখ পত্র
বপর্ করজত িজব।

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

চুড়ান্ত দাে-বদনা
সনরূপজর্র পর ৩০
সদজনর িজধ্য

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

িংসিি প্রসতষ্ঠান কর্তটপক্ষ

সবনামূজল্য
বিবা প্রদান

িাজকট অসফজি রােস্ব
কিটকতটার কর বিোদ
বর্ষ িওোর ১৫
সদজনর িজধ্য বেোসর
চা াজনর মূ কসপিি
দাসখ পত্র বপর্ করজত
িজব।

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭
দ্রিব্য

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক বিবা
ক্রঃ নঃ
বিবার নাি

বিবা প্রদান প্রদ্ধসত

প্রজোেনীে
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান

বিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
প্রদ্ধসত

বিবা প্রদাজনর
িিেিীিা

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

দাসেত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পদবী, বফান নম্বর
ও ইজিই )
বফান:
ইজি :
বফান:
ইজি :

সবঃ দ্রঃ ১। িরকাসর বয বকান প্রসতষ্ঠান, উন্নেন িিজযাগী িংস্থা, বিবাপ্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর আওতাধীন অসধদির/দির/িংস্থা এবং দািসরকিাজব িম্পৃ ি
বদসর্/সবজদসর্ ববিরকারী প্রসতষ্ঠানজক প্রদি বিবা। উদািরর্ঃ বাজের্ বরাে/সবিােন, অর্ ট ছাড়, িতািত গ্রির্।
২। বিবাপ্রদানকারী ববিরকারী প্রসতষ্ঠান end
সনকর্ বর্জক ব্যান্ডউইর্ ক্রে।
২.৩) অিযন্তরীর্ বিবা
ক্রঃ
নঃ
বিবার নাি
(১)
১.

(২)
৩ে ও ৪র্ ট
বশ্রর্ীর পজদ
সনজোগ, বদ ী,
বপ্রষর্

user না িজ অর্বা বকান চুসির আওতাে প্রদি বিবা প্রাসতষ্ঠাসনক বিবার অন্তভূটি িজব। উদািরর্ঃ সবটিআরসি-এর

বিবা প্রদান প্রদ্ধসত
(৩)
েন প্রর্ািন িন্ত্রর্া ে
কর্তটক প্রর্ীত সবসধ-সবধান

প্রজোেনীে
কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী

বিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
প্রদ্ধসত
(৫)
-

বিবা প্রদাজনর
িিেিীিা
(৬)
সবসধ দ্বারা
সনধ টাসরত
িিেিীিা

দাসেত্বপ্রাি কিটকতটা (নাি, পদবী, বফান
নম্বর ও ইজিই )
(৭)
এস এম ম
কসির্নার
বফান:০২-৯০২৫০৬০
ইজি :
dhakawestcomm@yahoo.com
ওজেব বপার্ টা ঃ

vatdhakawest.gov.bd
২.

৩.

৩ে ও ৪র্ ট
বশ্রর্ীর পজদ
বেষ্ঠযতা ও
পজদান্নসত
শংখ া ও

ঐ

ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী

-

ঐ

ঐ

িরকারী কিটচারী

ক াি ৩ এ বসর্ টত

-

ঐ

ঐ

আচরর্

৪.

৫.

৬.

৭.

৮.

৯.

১০.

বরখািত্ম ও
পদতযাগ
প্রসর্ক্ষর্

সেসস্টকি

ছুটি

সেসপএফ
অগ্রীি
সেসপএফ চূড়ান্ত
উজিা ন
বপনর্ন ও
আনুজতাসষক
িঞ্জুরী

(আচরর্) সবসধিা া,
১৯৭৯ এবং িরকারী
কিটচারী (শংখ া ও
আপী ) সবসধিা া, ১৯৮৫
েনপ্রর্ািন িন্ত্রর্া ে
কর্তটক প্রর্ীত সবসধ-সবধান
োতীে রােস্ব ববাড ট কর্তটক
প্রদি সনজদ টর্না
এস্টাবস স্টজিন্ট ম্যানুো
সনধ টাসরত ছুটি সবসধিা া,
১৯৫৯
িসবষ্য তিসব আইন,
১৯২৫ ও িাধারর্ িসবষ্য
তিসব সবসধিা া, ১৯৭৯
-ঐ-

গর্কিটচারী (অবির)
আইন, ১৯৭৪ ও
গর্কিটচারী (অবির)
সবসধিা া, ১৯৭৫

আইন ও সবসধ
অনুযােী

ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী
ক াি ৩ এ বসর্ টত
আইন ও সবসধ
অনুযােী

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

-

ঐ

ঐ

1. অসিজযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS)
বিবা প্রাসিজত অিন্তুি িজ দাসেত্বপ্রাি কিটকতটার িজঙ্গ বযাগাজযাগ করজবন। সতসন িিাধান সদজত ব্যর্ ট িজ সনজম্নাি পদ্ধসতজত বযাগাজযাগ কজর আপনার িিস্যা
অবসিত করজবন।
ক্রঃ
কখন বযাগাজযাগ করজবন
বযাগাজযাজগর ঠিকানা
সনষ্পসির িিেিীিা
নং
১.
দাসেত্বপ্রাি কিটকতটার িিাধান GRS বফাকা পজেন্ট কিটকতটা
সদজত ব্যর্ ট িজ
নাি ও পদবীঃ এস এম ম
, কসির্নার
বফানঃ ০২-৯০২৫০৬০
ইজি ঃ dhakawestcomm@yahoo.com
ওজেব বপার্ টা ঃ www.vatdhakawest.gov.bd
২.
িদস্য
GRS বফাকা পজেন্ট
বকন্দ্রীে অসিজযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS)
(......)
টি
কিটকতটার সনসদ িিজে িিাধান
িন্ত্রনা ে/সবিাজগর বক্ষজত্র িসন্ত্রপসরষদ
োতীে
সদজত ব্যর্ ট িজ
সবিাজগর GRS বপার্ টাজ র ঠিকানা
রােস্ব ববাড,ট
বে া প্রর্ািজনর বক্ষজত্র সবিাগীে
রােস্ব িবন,
কসির্নাজরর GRS বপার্ টাজ র ঠিকানা। বিগুনবাসগচা,
ঢাকা।

2. আপনার কাজছ আিাজদর প্রতযার্া
ক্রসিক নং
১.
২.
৩.

প্রসতশ্রুত/কাসিত বিবা প্রাসির জক্ষয করর্ীে
সনধ টাসরত ফরজি িম্পূর্ টিাজব পূরর্ত ত আজবদন েিা প্রদান
িঠিক িাধ্যজি প্রজোেনীে সফি পসরজর্াধ করা
িাক্ষাজতর েন্য সনধ টাসরত িিজের পূজব টই উপসস্থত র্াকা।

সবঃ দ্রঃ িাধারর্ত বয িক কারজর্ আজবদন বসত িে অর্বা বিবা প্রদান িম্ভব িে না তা সবজিষর্ কজর ছক পূরর্ করজত িজব। সকছু সবষে িক প্রসতষ্ঠাজনর েন্য
একই িজব এবং সকছু সবষে আ াদা িজব।

