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সিটিজেন চার্ টার 
(ওজেবিাইজর্ প্রদর্ টজনর েন্য) 

১. সির্ন ও সির্ন 

সির্ন:  সুর্ািন সনসিত কজর করদাতাবান্ধব পসরজবজর্ প্রযুসিসিসিক আধুসনক দক্ষ রােস্ব ব্যবস্থাপনার িাধ্যজি োতীে অর্ টনীসতর অগ্রগসতজত গুরুত্বপূর্ ট ভূসিকা রাখা। 

 

সির্ন:  আন্তেটাসতকিাজব স্বীকৃত ন্যােসিসিক মূিক ব্যবস্থাপনাে অিযন্তরীর্ িম্পদ সবিাগ ও োতীে রােস্ব ববাজড টর সনজদ টর্নার আজ াজক করদাতা বিবা সনসিতপূব টক একটি স্বচ্ছ ও 

েবাবসদসিমূ ক কিীবাসিনীর দ্বারা সডসের্া  কি টপসরজবর্ সৃসির িাধ্যজি যাবতীে কায টক্রজি গসতর্ী তা আনেনপূব টক রােস্ব  ক্ষযিাত্রা অেটন করা। 

2. বিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

2.1) নাগসরক বিবা 

ক্রঃ 

নঃ 

বিবার নাি বিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজোেনীে কাগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

বিবার মূল্য 

এবং 

পসরজর্াধ 

পদ্ধসত 

বিবা প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পদবী, ব ান নম্বর ও ইজিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. মূল্য িংজযােন 

কর আইন এর 

আওতাে সনবন্ধন 

প্রদান 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ৫ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর সবসধ 

৪ অনুযােী 

১. োতীে পসরচে পজত্রর  জর্াকসপ  

২. টিন (TIN) িনদ এর  জর্াকসপ 

৩. বেড  াইজিন্স এর  জর্াকসপ 

৪. ব্যাংক এর প্রতযেনপত্র  এর 

 জর্াকসপ 

5. অস ি িাড়ার চুসিপজত্রর 

 জর্াকসপ 

6. আইআরসি এর  জর্াকসপ 

(আিদানীকারক এর বক্ষজত্র)  

7. ইআরসি এর  জর্াকসপ 

(রিাসনকারক এর বক্ষজত্র) 

8. প্রসতষ্ঠান/প্রাঙ্গন এর নী  নকর্া 

9. িাস কানা বা িাড়া িংক্রান্ত 

দস  াসদ এর  জর্াকসপ 

১0. অর্রাইজের্ন পত্র (প্রজযােয 

বক্ষজত্র) 

১1. বিজিাজরন্ডাি অব আটি টজক  

(স ঃ বকাম্পানীর বক্ষজত্র) 

১2. অংর্ীদার চুসিনািা (প্রজযােয 

বক্ষজত্র) 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

নিবন্ধনির পূর্ণাঙ্গ 

আনবদি দানিনের ০৩ 

(নিি) কার্ণনদবনের 

মনযে 

সবিাগীে কি টকতটা 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

বিািাম্মদপুর সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০২-৫৮১৫০৫৫৭ 

ই-বিই  : 

mdpurdivision@gmail.c

om 

 
সবিাগীে কি টকতটা 

কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্ 

সিরপুর সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০২-৯০২১৭৩৪ 

ই-বিই  : 

customs.mirpurdivision

@yahoo.com 

 
সবিাগীে কি টকতটা 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

িািার  সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০২-৭৭৪২১৭৭ 

ই-বিই  : 

savardivision@yahoo.c

om 

 
সবিাগীে কি টকতটা 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

ধািরাই সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০২-৭৭৩১০৪৩ 

ই-বিই  : 

dhamraiwest@gmail.co

m 

 
সবিাগীে কি টকতটা 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

িাসনকগঞ্জ সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০২-৭৭১১৩৯১ 

ই-বিই  : 

cev.mdivision@gmail.c

om 

 
সবিাগীে কি টকতটা, কাস্টিি 

এক্সাইে ও িযার্, র্াঙ্গাই  

সবিাগ, ঢাকা। 
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ব ান: ০৯২১৬১৬৪৬ 

ই-বিই  : 

cev_tangaildivision@ya

hoo.com 
 

সবিাগীে কি টকতটা, কাস্টিি 

এক্সাইে ও িযার্, োিা পুর 

সবিাগ, ঢাকা। 

ব ান: ০৯৮১৬৪৪৪০ 

ই-বিই  : 

cev.jamalpurdivision@

yahoo.com 
২. র্ান টওিার কজরর 

আওতাে 

তাস কাভুসি 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ১০ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর সবসধ 

৫ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

র্ান ট ওিার কর 

তাস কাভুসির 

আজবদন প্রাসির ০৩ 

(সতন) কায টসদবজির 

িজধ্য  

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 

৩. মূিক দাসখ পত্র 

বপর্, সব জম্ব 

দাসখ পত্র বপর্, 

দাসখ পত্র 

িংজর্াধন বা 

সবকল্প দাসখ পত্র 

বপর্ 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ৬৪ িজত ৬৭ এবং মূল্য 

িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, 

২০১৬ এর সবসধ ১২ ও ১৩ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 
➢ দাসখ পত্র বপর্- 

কর বিোদ 

িিাসির 

অনসধক ১৫ 

সদজনর িজধ্য 

➢ সব জম্ব 

দাসখ পত্র বপর্- 

আজবদন প্রাসির 

০৭ সদজনর িজধ্য 

➢ িংজর্াসধত 

দাসখ পত্র বপর্- 

আজবদন প্রাসির 

৩০ সদজনর িজধ্য 

➢ সবকল্প 

দাসখ পত্র বপর্- 

িিেিীিা 

অসনধ টাসরত। 

তজব দ্রুত 

িিজের িজধ্য 

দাসখ পত্র বপর্ 

করজত িজব 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 

4. মূিক সনবন্ধন 

বাসত করর্ 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ৯ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর সবসধ 

৮ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

আজবদন প্রাসির পর 

যর্াযর্ পরীক্ষা 

সনরীক্ষা িাজপজক্ষ 

চূড়ান্ত দাসখ পত্র 

বপজর্র ১৫ সদজনর 

িজধ্য 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 

5. ব্যবিার স্থান ও 

সনবন্ধজনর 

পসরসস্থসতর 

পসরবতটন িংক্রান্ত 

আজবদজনর 

সনষ্পসি 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ১৪ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর সবসধ 

১২ ও ১৩ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

পসরবতটজনর অনুযনূ 

১৫ (পজনর) সদন পূজব ট 

কসির্নাজরর্জক 

অবসিত করজত িজব 

এবং কসির্নাজরর্ 

িজত তা যাচাইোজন্ত 

০৭ (িাত) 

কায টসদবজির িজধ্য 

অনুিসত প্রদান 

করজত িজব। 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 

6. কর নিযণারর্ মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ৭৩ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর সবসধ 

৫৭ক অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

 
() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

কর বিোদ িিাসির 

৫ (পাঁচ) বৎিজরর 

িজধ্য কর সনধ টারর্ 

করা যাজব 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 

7. উপকরর্ কর 

বরোত 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, 

২০১২ এর ধারা ৪৬, ৪৭ এবং মূল্য িংজযােন 

কর ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ এর 

সবসধ ২৫ ও ২৬ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

যর্ কর যময়ানদ 

চাোিপত্র বা নবে অব 

এনির মাযেনম 

উপকরি ক্রয় বা 

েংগ্রহ করা হয় যেই 

কর যময়ানদ বা 

িৎপরবনিণ  ০৪ (চার) 

কর যময়ানদর মনযে 

উপকরর্ কর যরয়াি 

গ্রহর্ করনি হনব।  

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ দ্রিব্য 
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8. বিকল্প বির োধ বিষ্পবি মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৫ 

এবং মূল্য িংজযােন কর ও 

িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ 

এর সবসধ ৯৯ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

সম্ভাব্য স্বল্প সমদে  

9. আপী  মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২১ 

ও ১২২ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ 

এর সবসধ ৯৮ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() আপীল কমমশনাদরট 

() আমপলাত কমমশনাদরট 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

-অমতমরক্ত কমমশনার বা 

তাঁর মনদের রকান 

কম মকতমার আদেদশর 

মবরুদে কমমশনার 

(আপীল) এ মনকট; এবাং  

- কমমশোন্র বা কমমশনার 

(আপীল) এর আদেদশর 

মবরুদে আপীলাত 

ট্রাইব্যযনাল এর মনকট 

আদেশ জারীর ০৩ (মতন) 

মাদসর মদেয মনর্ মামরত মি 

(মূসক িাঁমকর ২০%) 

জমা সাদপদে আপীল 

োদের করদত হদব। 

ব্যামিকালঃ কমমশনার 

আপীল- এক বছর 

আপীলাত ট্রাইব্যযনাল দুই 

বছর 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

১0. মূসক িাঁমক, অমনেম 

মামলার শুনানী, 

আর্ক/জব্দকৃত 

পদের মবচার 

মনষ্পমি 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ 

এবং মূল্য িংজযােন কর ও 

িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ 

এর সবসধ ৬৫ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

সমেসীমা অমনর্ মামরত, 

সম্ভাব্য স্বল্প সমদে 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

১1. অর্ টদন্ড ও েসরিানা 

অর্ ট সকসিজত 

পসরজর্াজধর সুজযাগ 

িংক্রান্ত আজবদন 

অর্ টদন্ড ও েসরিানা অর্ ট সকসিজত 

পসরজর্াধ করজত চাইজ  িংসিি 

কসির্নাজরজর্র কসির্নার বরাবর 

আজবদন করজত িজব। 

 সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

দাবীকৃত মূসক ও কর 

প্রদাজনর েন্য বয বাসির 

সনকর্ িজত দাবী করা িে 

বি ব্যসি স সখতিাজব 

উি দাবীকৃত অর্ ট সকসি 

পসরজর্াজধর ইচ্ছা ব্যি 

করজ  কসির্নার কর্তটক 

দাবীকৃত অজর্ টর িজধ্য 

অর্ টদন্ড ও েসরিানা 

অনসধক ছে িাজির িজধ্য 

সকমিদত পসরজর্াজধর েন্য 

আজদর্ োরী করজত 

পাজরন। 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

১2. অিাবধানতা বর্তঃ 

বা ভু বর্তঃ বা ভু  

ব্যাখার কারজর্ 

পসরজর্াসধত বা 

অসধক পসরজর্াসধত 

বজ  দাবীকৃত 

মূিক/িম্পূরক কর 

ব রত প্রদান 

(সর ান্ড) 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৬৮ 

িজত ৭২ এবং মূল্য িংজযােন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ 

এর সবসধ ৫২ িজত ৫৬ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

সনধ টাসরত র্তট ও পদ্ধসতজত 

আজবদন প্রাসির ০৩ 

(সতন) িাজির িজধ্য 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

13. মূল্য িংজযােন 

িংক্রান্ত দস  পজত্রর 

প্রতযাসেত প্রসতস সপ 

প্রদান িংক্রান্ত 

মূল্য িংজযােন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩২ 

এবং মূল্য িংজযােন কর ও 

িম্পূরক শুল্ক সবসধিা া, ২০১৬ 

এর সবসধ ১১৫ অনুযােী 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

() স্থানীে মূিক কায টা ে 

() সবিাগীে কি টকতটার কায টা ে 

() কসির্নাজরজর্র িদর দির 

কাসিত 

দস  পজত্রর 

পৃষ্ঠা িংখ্যা 

৫ (পাঁচ) বা 

তার কি বা 

অসধক িজ  

১০০ র্াকা 

এবং পরবতী 

প্রসত পৃষ্ঠার 

েন্য ১০ 

(দর্) র্াকা 

সনধ টাসরত র্তট পূরর্ 

িাজপজক্ষ আজবদন প্রাসির 

০৭ (িাত) সদজনর িজধ্য 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

14. রিাসন িিােক 

বিবার সবপরীজত 

(জর্স জ ান, ট্যাজ ক্স 

ও  যাক্স এবং গ্যাি, 

ওোিা ও সবদ্যযৎ 

সবতরর্) মূিক 

অব্যািসতর সুসবধা 

তদন্ত িাজপজক্ষ দ্রুততার িাজর্ 

আজবদজনর সবষেটি সনষ্পসিজযাগ্য। 

 সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

িিেিীিা সনধ টাসরত নাই। 

তজব তদন্ত িাজপজক্ষ 

দ্রুততার িাজর্ আজবদজনর 

সবষেটি সনষ্পসিজযাগ্য। 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 



 

1৫. িাসিটি বডস্কঃ মূিক 

িংক্রান্ত বয বকান 

সেজ্ঞািা 

ি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 

দ্যপুর ০১.০০র্া পয টন্ত) িাসি টি বডস্ক 

চালু র্াজক। 

  সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

িদর দির (িকা  

০৯.০০ র্া বর্জক 

সবকা  ০৪.০০র্া 

পয টন্ত) ও িাঠ পয টাজে 

(িকা  ০৯.০০র্া 

বর্জক দ্যপুর ০১.০০র্া 

পয টন্ত) িাসি টি বডস্ক 

চালু র্াজক। 

সেয়দ মুেনিকুর রহমাি 

কসির্নার 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি), 

ঢাকা। 
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1৬. আিদাসনকৃত ও 

রিাসনতব্য 

পণ্যচা ান পরীক্ষা  

িংক্রান্ত কায টাব ী 

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি 

সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন 

ক াি ৩ এ বসর্ টত আইন ও সবসধ 

অনুযােী সনধ টাসরত কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

িংসিি স্থ  শুল্ক বস্টর্ন 

সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 

সনধ টাসরত িিজে 

ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

1৭. আিদানীকৃত ও 

রিাসনতব্য 

পণ্যচা ান শুল্কােন ও 

প্রজযােয শুল্ক কর 

আদাে করা 

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি 

সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন 

িংসিি স্থ  শুল্ক বস্টর্ন সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

দ্রুত িম্পাদনজযাগ্য ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

1৮. অখা ািকৃত 

পণ্যচা ান সন াজি 

সবক্রে করা 

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি 

সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন 

িংসিি স্থ  শুল্ক বস্টর্ন সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

পণ্য অবতরজর্র ৬০ 

(ষার্) সদজনর িজধ্য 

শুল্ক বস্টর্জনর দাসেত্বপ্রাি 

কি টকতটা 

1৯. বিোদ উিীর্ ট এবং 

বদজর্র বা 

েনস্বাজস্থযর েন্য 

ক্ষসতকর পণ্য 

ধ্বংিকরর্ 

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 

2০. 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 

তাৎক্ষসর্কিাজব ব্যবস্থা 

গ্রির্ করা িে 

সিেদ মুিস কুর রিিান 

কসির্নার 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি), 

ঢাকা। 

ব ানঃ ০২-৪৮০৩৭৯৬৭ 
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2১. অনাদাসে রােস্ব 

আদাে 

সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি 

সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন 

িংসিি স্থ  শুল্ক বস্টর্ন সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

দ্রুততি িিজে ২০২ 

ধারা গ্রজোগ করা িে 

সিেদ মুিস কুর রিিান 

কসির্নার 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি), 

ঢাকা। 

ব ানঃ ০২-৪৮০৩৭৯৬৭ 
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ও ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 

2২. সর ান্ড সদ কাস্টিি এযাক্ট, ১৯৬৯/ িংসিি 

সবসিন্ন প্রজ্ঞাপন 

িংসিি স্থ  শুল্ক বস্টর্ন সবনামূজল্য 

বিবা প্রদান 

দ্রুত িম্পাদনজযাগ্য সিেদ মুিস কুর রিিান 

কসির্নার 

কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্ 

কসির্নাজরর্, ঢাকা (পসিি), 

ঢাকা। 

ব ানঃ ০২-৪৮০৩৭৯৬৭ 
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ও ক্রসিক (১) এর ক াি ৭ 

দ্রিব্য 
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      ২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক বিবা 

ক্রঃ 

নঃ বিবার নাি বিবা প্রদান প্রদ্ধসত 

প্রজোেনীে 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

বিবার মূল্য এবং 

পসরজর্াধ প্রদ্ধসত 

বিবা প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, 

পদবী, ব ান নম্বর ও 

ইজিই ) 

১.      ব ান: 

 
ইজি  : 

২.      

৩.      

৪.      ব ান: 

 
ইজি  : 

৫.      

৬.      
 

সবঃ দ্রঃ ১। িরকাসর বয বকান প্রসতষ্ঠান, উন্নেন িিজযাগী িংস্থা, বিবাপ্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর আওতাধীন অসধদির/দির/িংস্থা এবং দািসরকিাজব 

িম্পৃি বদসর্/সবজদসর্ ববিরকারী প্রসতষ্ঠানজক প্রদি বিবা। উদািরর্ঃ বাজের্ বরাদ্দ/সবিােন, অর্ ট ছাড়, িতািত গ্রির্। 

২। বিবাপ্রদানকারী ববিরকারী প্রসতষ্ঠান end user না িজ  অর্বা বকান চুসির আওতাে প্রদি বিবা প্রাসতষ্ঠাসনক বিবার অন্তভূ টি িজব। উদািরর্ঃ 

সবটিআরসি-এর সনকর্ বর্জক ব্যান্ডউইর্ ক্রে। 

২.৩) অিযন্তরীর্ বিবা 

ক্রঃ 

নঃ 
বিবার নাি বিবা প্রদান প্রদ্ধসত 

প্রজোেনীে কাগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

বিবার মূল্য এবং 

পসরজর্াধ প্রদ্ধসত 

বিবা প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি টকতটা (নাি, পদবী, ব ান নম্বর ও 

ইজিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ৩ে ও ৪র্ ট বের্ীর 

পজদ সনজোগ, 

বদ ী, বপ্রষর্ 

েন প্রর্ািন িন্ত্রর্া ে কর্তটক 

প্রর্ীত সবসধ-সবধান 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 

- সবসধ দ্বারা সনধ টাসরত 

িিেিীিা 

সেয়দ মুেনিকুর রহমাি 

কসির্নার 

ব ান:০২-৪৮০৩৭৯৬৭ 
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২. ৩ে ও ৪র্ ট বের্ীর 

পজদ বেষ্ঠযতা ও 

পজদান্নসত 

ঐ 
ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৩. শংখ া ও আচরর্ িরকারী কি টচারী (আচরর্) 

সবসধিা া, ১৯৭৯ এবং িরকারী 

কি টচারী (শংখ া ও আপী ) 

সবসধিা া, ২০১৮ 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৪. বরখাি ও পদতযাগ েনপ্রর্ািন িন্ত্রর্া ে কর্তটক 

প্রর্ীত সবসধ-সবধান 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৫. প্রসর্ক্ষর্ োতীে রােস্ব ববাড ট কর্তটক 

প্রদি সনজদ টর্না 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৬.  সেসস্টকি এস্টাবস স্টজিন্ট ম্যানুো  ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৭. ছুটি সনধ টাসরত ছুটি সবসধিা া, ১৯৫৯ ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 
- ঐ ঐ 

৮. সেসপএ  অগ্রীি িসবষ্য তিসব  আইন, ১৯২৫ ও 

িাধারর্ িসবষ্য তিসব  

সবসধিা া, ১৯৭৯ 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী 

- ঐ ঐ 

৯. সেসপএ  চূড়ান্ত 

উজিা ন 
- ঐ ঐ 

১০. বপনর্ন ও 

আনুজতাসষক িঞ্জুরী 

গর্কি টচারী (অবির) আইন, 

১৯৭৪ ও গর্কি টচারী (অবির) 

সবসধিা া, ১৯৭৫ 

ক াি ৩ এ বসর্ টত 

আইন ও সবসধ অনুযােী - ঐ ঐ 

 

1. অসিজযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS) 

বিবা প্রাসিজত অিন্তুি িজ  দাসেত্বপ্রাি কি টকতটার িজঙ্গ বযাগাজযাগ করজবন। সতসন িিাধান সদজত ব্যর্ ট িজ  সনজনাি পদ্ধসতজত বযাগাজযাগ কজর আপনার িিস্যা অবসিত করজবন। 

ক্রঃ নং কখন বযাগাজযাগ করজবন বযাগাজযাজগর ঠিকানা সনষ্পসির িিেিীিা 

১. দাসেত্বপ্রাি কি টকতটার িিাধান সদজত ব্যর্ ট 

িজ  
GRS ব াকা  পজেন্ট কি টকতটা 

নাি ও পদবীঃ সিেদ মুিস কুর রিিান, কসির্নার 

ব ানঃ ০২-৪৮০৩৭৯৬৭ 

ইজি ঃ dhakawestcomm@yahoo.com 
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আইি ও নবনয দ্বারা নিযণানরি 

েমনয়র মনযে (নর্নেনত্র েময় 

নিযণানরি িয় যেনেনত্র েনবণাচ্চ 

০৩ কার্ণনদবে) 

২. GRS ব াকা  পজেন্ট কি টকতটার সনসদ টি 

িিজে িিাধান সদজত ব্যর্ ট িজ  

বকন্দ্রীে অসিজযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS) 

 িন্ত্রনা ে/সবিাজগর বক্ষজত্র িসন্ত্রপসরষদ সবিাজগর 

GRS বপার্ টাজ র ঠিকানা 

 বে া প্রর্ািজনর বক্ষজত্র সবিাগীে কসির্নাজরর 

GRS বপার্ টাজ র ঠিকানা। 

িদস্য (......) 

োতীে রােস্ব ববাড ট, 

রােস্ব িবন, বিগুনবাসগচা, 

ঢাকা।  

রু্নিেঙ্গি েমনয়র মনযে  

 



2. আপনার কাজছ আিাজদর প্রতযার্া 

বিবা প্রাসিজত অিন্তুি িজ  দাসেত্বপ্রাি কি টকতটার িাজর্ বযাগাজযাগ করুন। সতসন িিাধান সদজত ব্যর্ ট িজ  সনজনাি পদ্ধসতজত বযাগাজযাগ কজর আপনার িিস্যা 

িম্পজকট অবসিত করুন। 

 

ক্রসিক নং প্রসতশ্রুত/কাসিত বিবা প্রাসির  জক্ষয করর্ীে 

(১) (২) 

১. সনধ টাসরত  রজি িম্পূর্ টিাজব পূরর্কৃত আজবদন েিা প্রদান 

২. িঠিক িাধ্যজি প্রজোেনীে স ি পসরজর্াধ করা (প্রজযােয বক্ষজত্র) 

৩. িাক্ষাজতর েন্য সনধ টাসরত িিজের পূজব টই উপসস্থত র্াকা। 

৪. আজবদজনর িির্ টজন প্রজোেনীে িক  দস  াসদ উপস্থাপন করা 

 

সবঃ দ্রঃ িাধারর্ত বয িক  কারজর্ আজবদন বাসত  িে 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। 

 

 


