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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থমন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ 

বৃহৎ করোতা ইউবিট, মূল্য সাংদ াজি কর 

বিতীয় ১২তলা সরকারী অবিস ভ্বি (৬ষ্ঠ তলা) 

বসগুিবাবগচা, ঢাকা। 

Email: vat_ltu@yahoo.com          Web: www.ltuvat.gov.bd 

 

সিটিজেনি’ চার্ টার 

 

1. সিশন ও সিশন 

সিশন:  তথ্য প্রযুসি সনি টর, রােস্ব আহরজে সুদক্ষ, িপ্রসতি ও সিবা পরায়ে একটি দপ্তর প্রসতষ্ঠার িাধ্যজি সনর্ টাসরত রােস্ব লক্ষযিাত্রা অেটন। 

 

সিশন:  দ্রুত কার্ ট সনষ্পসি, আইন ও সবর্ান িম্পজকট সেক সহাল্ডারজদর অবসহতকরে, কি টকতটা/কি টচারীজদর র্থার্থ প্রসশক্ষে প্রদান, তথ্য ও দসললাসদ িংরক্ষে ও সবতরে, আইন ও সবর্াজনর িঠিক প্রজয়াগ, কাসয়ক ও পদ্ধসতগত 

িংস্কার িার্ন, দাপ্তসরক কাজে তথ্য প্রযুসির ব্যবহার সনসিতকরে, রােস্ব কার্ টক্রজি অংশীদাসরত্ব প্রসতষ্ঠা। 

 

2. প্রসতশ্রুত সিবািমূহ 

2.1) নাগসরক সিবা 
  

ক্র. নং সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবং প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  িযার্ িংক্রান্ত তথ্য ও সিবা করদাতাগজের সলসিত, সিৌসিক সেজ্ঞািার 

েবাবিহ িকল সর্ৌসিক তথ্যজিবা ও 

িহায়তা প্রদান 

িযার্ িংক্রান্ত তথ্য ও 

সিবা সকন্দ্র 

প্রজর্ােয নয় অস ি চলাকালীন িিয় নািঃ েনাব িাজলকুজ্জািান িরকার 

পদবীঃ িহকারী সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ 01914223684 

ই-সিইলঃ k_saiful@yahoo.com 

 

 

 

 

“জনকল্যাণে রাজস্ব” 

“ভ্যাট দিণে জনগে 

দিণের হণে উন্নয়ন” 

“উন্নয়ণনর অদিণজন রাজস্ব” 

mailto:vat_ltu@yahoo.com
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2.2) দাপ্তসরক সিবা 
 

ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  (ক) োবিলপত্র গ্রহণ মূসক আইি, ১৯৯১ এর ধারা ৩৫, 

মূসক বববধমালার বববধ-২৪, 

িরম-মূসক-১৯ বমাতাদবক 

মূসক 19 এবাং সাংবিষ্ট 

বাবণবজযক েবললাবে 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থািীয় মূল্য 

সাংদ াজি কর কা থালয় 

(সাদকথল অবিস) এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থর ওদয়বসাইট ও 

এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় োবিলপত্র বপশ করার 30 

বেদির মদে বিষ্পবি 

িংসিষ্ট িাজকটজলর দাসয়ত্বপ্রাপ্ত রােস্ব 

কি টকতটা ও িহকারী রােস্ব কি টকতটাগে 

(ি) োবিলপত্র 

পরীক্ষাপূব থক 

োবিলপদত্রর কবপ 

প্রোি 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৬ ও মূল্য সাংদ াজি 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ- 

২৫ বমাতাদবক 

মূসক 19 এবাং সাংবিষ্ট 

বাবণবজযক েবললাবে 

 

স্থািীয় মূল্য সাংদ াজি কর 

কা থালয় (সাদকথল অবিস) 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ওদয়বসাইট ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইদট। 

 র্া র্ েবললাবেসহ োবিলপত্র 

প্রাবপ্তর ৩০ (বত্রশ) বেদির মদে 

পরীক্ষাপূব থক বিষ্পবি করা হয়। 

2.  বববধ ববহর্ভ থত বরয়াত 

কতথি/বাবতদলর 

ববরুদে আপীল 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা 9 এর উপধারা- 2 

বমাতাদবক 

বরয়াত গ্রহদণর সপদক্ষ 

প্রদয়াজিীয় েবললাবে 

 

সাংবিষ্ট সাদকথল 

প্রজর্ােয নয়  র্া র্ েবললাবেসহ আদবেি 

প্রাবপ্তর ১৫ (পদির) কা থ বেবদসর 

মদে বিষ্পবিদ াগ্য। 

বরয়াত বাবতদলর আদেশোিকারী উর্ধ্থতি কম থকতথা 

(ববভ্াগীয় কম থকতথা) 

3.  আটক ও অবিয়ম 

মামলার বক্ষদত্র অর্ থেন্ড 

আদরাপ 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৭ বমাতাদবক 

 প্রজর্ােয নয় অর্ থেন্ড আদরাদপর বক্ষদত্র 

সাংবিষ্ট বিববিত ব্যবি/ 

প্রবতষ্ঠািদক  শুিািীর সুদ াগ 

প্রোি করা হয়। 

ন্যায় বিণ থয়দির ক্ষমতা অনুসাদর সাংবিষ্ট মূল্য সাংদ াজি 

কর কম থকতথা 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.  অর্ থেন্ড ও জবরমািার 

অর্ থ বকবিদত 

পবরদশাদধর সুদ াগ 

সাংক্রান্ত আদবেি 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ৫৫ (৪) বমাতাদবক 

ববচারাদেদশর কবপ 

 

ববচার ও আইি শািা 

প্রজর্ােয নয় ধারা ৫৫(৪) অনু ায়ী োবীকৃত 

শুল্ক ও কর প্রোদির জন্য ব  

ব্যবির বিকট হদত োবী করা 

হয় বস ব্যবি বলবিতভ্াদব উি 

োবীকৃত অর্ থ বকবিদত 

পবরদশাদধর ইচ্ছা ব্যি করদল 

কবমশিার কর্তথক োবীকৃত 

অদর্ থর মদে অর্ থেন্ড ও জবরমািা 

অিবধক ছয় মাদসর মদে 

বকবিদত পবরদশাদধর জন্য 

আদেশ জারী করদত পাদরি। 

কসিশনার 

স ান-49362961 

5.  কবম্পউটারাইজর্ 

চালািপত্র ব্যবহাদরর 

অনুমবত 

মূসক বববধমালার বববধ-১৮ 

বমাতাদবক 

িীবত ও বািবায়ি শািা/ 

কবমশিার এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থর ওদয়বসাইট ও 

এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় - কসিশনার 

স ান-49362961 

6.  বদকয়া/প্রাপ্য রাজস্ব 

আোয় ও বািবায়ি 

মূসক আইি 1991 এর ধারা 

৫৫,৫৬ এবাং বববধ ৪৩ বমাতাদবক 

বরিান্ড ও বদকয়া রাজস্ব 

শািা 

প্রজর্ােয নয় বববধ বমাতাদবক নািঃ েনাব িম্প্রীসত প্রািাসনক 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01712702820 

ই-সিইলঃ shamprity.nbr@gmail.com 

7.  তথ্য সাংগ্রহ ও তেন্ত 

পবরচালিা 

মূসক আইি 1991 এর ধারা 24, 

26 এবাং মূসক বববধমালা 1991 

এর বববধ-7 বমাতাদবক 

বগাদয়ন্দা ও তেন্ত শািা প্রজর্ােয নয় বববধ বমাতাদবক নািঃ েনাব সিাহাম্মদ িজনায়ার সহাজিন ভ ূঁইয়া 

পদবীঃ িহকারী কসিশনার 

স ানঃ 01819142253 

ই-সিইলঃ 11monowar@gmail.com 

8.  বিরীক্ষা মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ২৬(ক), অবর্ট ম্যানুয়াল 

বমাতাদবক 

বিরীক্ষা শািা প্রজর্ােয নয় - 1। নািঃ েনাব এসবসলন িাংিা 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01719219733 

ই-সিইলঃ abilin04vet@yahoo.com 

2। নািঃ েনাব িম্প্রীসত প্রািাসনক 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01712702820 

ই-সিইলঃ shamprity.nbr@gmail.com 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9.  অসাবধািতাবশতঃ বা 

ভুলবশতঃ বা ভুল 

ব্যাখ্যার কারদণ 

পবরদশাবধত বা অবধক 

পবরদশাবধত বদল 

োবীকৃত 

মূসক/সম্পূরক কর 

বিরত প্রোি (বরিান্ড) 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ৬৭ ও মূল্য সাংদ াজি 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ 

৩৪(ক) বমাতাদবক 

TR-31 িরদম আদবেি 

 

সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথা 

(সহকারী/দর্পুটি কবমশিার) 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ওদয়বসাইট ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় আদবেি প্রাবপ্তর ৯০ (িববই) 

বেদির মদে েবললপত্র ও 

বেজারী জমা  াচাই কদর 

 র্া র্ পাওয়া বগদল অনুদমােি 

বেয়া হয়। 

 

নািঃ েনাব িম্প্রীসত প্রািাসনক 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01712702820 

ই-সিইলঃ shamprity.nbr@gmail.com  

10.  মূল্য সাংদ াজি 

সাংক্রান্ত েবললপদত্রর 

প্রতযাবয়ত প্রবতবলবপ 

প্রোি 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৪(ক) বমাতাদবক 

সহকারী কবমশিার, মূল্য 

সাংদ াজি কর পেম থাোর 

বিদে িদহি এমি কম থকতথা 

প্রজর্ােয নয় চাবহত েবললপদত্রর উদেিসহ 

সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথার 

বিকট আদবেি করদবি। 

আদবেদির বভ্বিদত ববার্ থ কর্তথক 

বিধ থাবরত বিস গ্রহণ কদর 

সতযাবয়ত প্রবতবলবপ দ্রুততার 

সাদর্ সরবরাহ করা হয়। 

নািঃ েনাব বদরুজ্জািান মুন্সী 

পদবীঃ িহকারী কসিশনার 

স ানঃ 01915220574 

ই-সিইলঃ bodruzzamanit@gmail.com 

11.  প্রবতবষ্ঠত রপ্তাবিকারক 

বহসাদব তাবলকাভুবির 

আদবেি 

মূল্য সাংদ াজি কর বববধমালা 

1991- এর বববধ-২৮  

িরম মূসক-২১ বমাতাদবক 

মূসক 21 

 

স্থািীয় মূল্য সাংদ াজি কর 

কা থালয় (সাদকথল অবিস) 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ওদয়বসাইট ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় - িংসিষ্ট রােস্ব কি টকতটা 

 

12.  রপ্তাবির উদেদে পণ্য 

অপসারণ সাংক্রান্ত 

আদবেদির বিষ্পবি  

মূল্য সাংদ াজি কর বববধমালা, 

১৯৯১ এর বববধ ২৭ এর উপ বববধ 

(২) বমাতাদবক 

মূসক 20 ও সাংবিষ্ট েবললাবে 

 

স্থািীয় মূল্য সাংদ াজি কর 

কা থালয় (সাদকথল অবিস) 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ওদয়বসাইট ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় উৎপােিকারী কর্তথক পণ্য 

রপ্তাবির বক্ষদত্র অনুযণ ২৪ 

(চবববশ) ঘন্টা পূদব থ মূসক-২০ 

িরদমর মােদম সাংবিষ্ট রাজস্ব 

কম থকতথা বরাবদর আদবেি 

করদবি। রাজস্ব কম থকতথার 

বিদে থশক্রদম একজি সহকারী 

রাজস্ব কম থকতথা ১২ ঘন্টার মদে 

পণ্য পরীক্ষা সম্পন্ন কদর  র্া র্ 

প্রাবপ্ত সাদপদক্ষ রপ্তাবির অনুমবত 

প্রোি করদবি। 

িংসিষ্ট রােস্ব কি টকতটা 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13.  রপ্তাবি সহায়ক বসবার 

ববপরীদত  (দটবলদিাি,  

বটদলক্স ও িযাক্স এবাং 

গ্যাস, ওয়াসা ও ববদ্যযৎ 

ববতরণ) মূসক 

অব্যাহবতর সুববধা 

প্রাবপ্তদত করোতাদক 

সহায়তা প্রোি 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর প্রজ্ঞাপি 

এস আর ও িম্বর  ১৫৪-

আইি/২০০৫/৪৪৫ - মূসক তাবরি 

: ০৯/০৬/২০০৫ বরঃ, আদেশ 

িম্বর: ০৭/মূসক/ ২০০৫ তাবরি: 

০৯/০৬/২০০৫ এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থর অবিস স্মারক 

িম্বর - ১(১৩) মূসক-(পবর:ও 

প্রতযপ থণ)৯০/১৭৬ তাবরি: 

২৯/০৮/২০০২ বরঃ বমাতাদবক 

িীবত ও বািবায়ি শািা 

 

 

প্রজর্ােয নয় তেন্ত সাদপদক্ষ দ্রুততার সাদর্ 

আদবেদির ববষয়টি 

বিষ্পবিদ াগ্য। 

কসিশনার 

স ান-49362961 

14.   ািবাহি পবরেশ থি, 

তোবশ ও আটক 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, ১৯৯১ 

এর ধারা ২৬ ও মূল্য সাংদ াজি 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ ৭ 

এর উপবববধ (৩) বমাতাদবক 

- প্রজর্ােয নয় মূল্য সাংদ াজি কর আইি ও 

বববধমালা অনু ায়ী ববধ 

চালািপত্র ব্যবতদরদক বকাি পণ্য 

সরবরাহ বা বসবা প্রোদির বক্ষদত্র 

কর িাঁবকর ববষয়টি প্রতীয়মাি 

হদল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম থকতথা কর্তথক 

পণ্য সরবরাহকারী বা বসবা 

প্রোিকারীর বিকট হদত সাংবিষ্ট 

েবললাবে আটদকর বক্ষদত্র মূসক 

-৫ প্রোি করা হয়। 

সহকারী কবমশিার পে ম থাোর বিদে িয় এমি কম থকতথা 

বা এতদ্যদেদে  ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম থকতথা 

15.  আটককৃত  ািবাহদির 

অন্তব থতীকালীি ছাড়পত্র 

মূল্য সাংদ াজি কর আইি, 1991 

এর ধারা 27(1) ও 39 (2) এবাং 

মূল্য সাংদ াজি কর বববধমালা 

7 (3 ি) বমাতাদবক 

সাংবিষ্ট শািা/ ববভ্াগ/সাদকথল প্রজর্ােয নয় আদবেি প্রাবপ্তর 24 ঘণ্টার মদে িংসিষ্ট ন্যায় সনয়ন্ত্রেকারী কি টকতটা 

16.  অব্যবহৃত বা ব্যবহার 

অনুপদ াগী উপকরণ 

বিষ্পবি 

মূল্য সাংদ াজি কর বববধমালা, 

1991 এর বববধ-40 বমাতাদবক 

মূসক 26 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থািীয় মূল্য 

সাংদ াজি কর কা থালয় 

(সাদকথল অবিস) কর্তথক তেন্ত 

সাদপদক্ষ ববভ্াগীয় কম থকতথা 

বিষ্পবি করদবি। জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থর ওদয়বসাইট ও 

এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় সাংবিষ্ট রাজস্ব কম থকতথার 

সুপাবরশ পরবতী 15 (পদির) 

কা থবেবদসর মদে 

িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17.  ক্ষবতগ্রস্থ বা র্ধ্াংসপ্রাপ্ত 

বা সরবরাদহর অদ াগ্য 

পণ্য বিস্পবির 

আদবেি 

মূল্য সাংদ াজি কর বববধমালা, 

1991 এর বববধ-৪০ বমাতাদবক 

মূসক 27 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থািীয় মূল্য 

সাংদ াজি কর কা থালয় 

(সাদকথল অবিস) কর্তথক তেন্ত 

সাদপদক্ষ ববভ্াগীয় কম থকতথা 

বিষ্পবি করদবি এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় সাংবিষ্ট রাজস্ব কম থকতথার 

সুপাবরশ পরবতী 30 

কা থবেবদসর মদে 

িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 

18.  করোতাগদণর বলবিত,  

বমৌবিক বজজ্ঞাসার 

জবাবসহ সকল 

ব ৌবিক তথ্যদসবা ও 

সহায়তা প্রোি 

সাংবিষ্ট আইি ও বববধ বমাতাদবক করোতা বসবা ও ইউবিট 

বপ্রািাইল শািা/তথ্য অবধকার 

আইদির আওতায় োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথা 

প্রজর্ােয নয়  1। নািঃ েনাব িম্প্রীসত প্রািাসনক 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01712702820 

ই-সিইলঃ shamprity.nbr@gmail.com  

2। নািঃ েনাব িাজলকুজ্জািান িরকার 

পদবীঃ িহকারী সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ 01914223684 

ই-সিইলঃ k_saiful@yahoo.com 

19.  করোতাগদণর প্রবশক্ষণ - করোতা বসবা ও ইউবিট 

বপ্রািাইল শািা 

প্রজর্ােয নয় বববভ্ন্ন বসক্টর বভ্বিক বছদরর 

বববভ্ন্ন সময়, করোতাদের 

প্রদয়াজিানুসাদর 

1। নািঃ েনাব িম্প্রীসত প্রািাসনক 

পদবীঃ িহকারী কসিশনার 

স ানঃ 01712702820 

ই-সিইলঃ shamprity.nbr@gmail.com 

20.  তথ্য অবধকার আইি 

সম্পবকথত ববষয়াবে 

তথ্য অবধকার আইি, ২০০৯ 

অনুসরদণ জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

সাধারণ আদেশ িাং-

15/মূসক/2015 এর অনুদচ্ছে 

3.3(ক) ও 3.3(ঘ) বমাতাদবক 

এ েপ্তদরর বহল্পদর্স্ক তথ্য অসর্কার 

আইন, 2009, এর 

র্ারা 3.3(গ) 

সিাতাজবক সিবা 

প্রদান এবং র্ারা 

3.3(ঘ) সত 

উসিসিত সকাজে 

সেোসর চালাজনর 

িাধ্যজি েিা 

প্রদান করজত হজব 

অিবধক 30 কা থবেবস নািঃ েনাব িাজলকুজ্জািান িরকার 

পদবীঃ িহকারী সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ 01914223684 

ই-সিইলঃ k_saiful@yahoo.com 

21.  পণ্য ও বসবা ক্রয়-

ববক্রয় সাংক্রান্ত 

বপবপআর আইি 2006 ও 

বপবপআর বববধমালা 2008 

বমাতাদবক 

লবজবিকস, পূতথ ও সাধারণ 

শািা 

প্রজর্ােয নয় বপবপআর আইি 2006 ও 

বপবপআর বববধমালা 2008 বত 

ববধৃত সময়ানু ায়ী 

নািঃ েনাব সিাঃ সদজলায়ার সহাজিন 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01754543809 

ই-সিইলঃ tbcs28@gmail.com 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22.  বচঠিপত্র/র্াক/পাদস থল/ 

দ্রব্যাবে গ্রহণ ও বপ্ররণ 

িসচবালয় সনজদ টশিালা 2014 এ 

বসে টত িংসিষ্ট সবসর্ সবর্ান 

বমাতাদবক 

গ্রহণ ও বপ্ররণ শািা প্রজর্ােয নয়  নািঃ েনাব সিাহাম্মদ িজনায়ার সহাজিন ভ ূঁইয়া 

পদবীঃ িহকারী কসিশনার 

স ানঃ 01819142253 

ই-সিইলঃ 11monowar@gmail.com 

 

 2.3) অিযন্তরীে সিবা 

ক্র. নং সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবং প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান 

নম্বর ও ই-সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  (ক) োপ্তবরক কা থক্রম সম্পােদির জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজ, কলম ও অন্যান্য 

সরঞ্জামাবে সরবরাহ 

প্রদয়াজিীয় সরঞ্জামাবে 

সাংগ্রদহর জন্য চাবহোপত্র 

সাংবিষ্ট শািাপ্রধাি বরাবর 

োবিল করার পবরদপ্রবক্ষদত 

তা সরবরাহ করা হদয় 

র্াদক। 

লবজবিকস, পূতথ ও 

সাধারণ শািা 

প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয নয় নািঃ েনাব সিাঃ সদজলায়ার সহাজিন 

পদবীঃ উপ কসিশনার 

স ানঃ 01754543809 

  ই-সিইলঃtbcs28@gmail.com 

2.  ছুটি কি টকতটা/কি টচারীগেজক 

ছুটির েন্য িংসিষ্ট ছুটি 

িঞ্জুরকারী কর্তটপজক্ষর 

সনকর্ আজবদন করজত 

হজব। আজবদন প্রাসপ্তর পর 

িংসিষ্ট শািা হজত ছুটি 

িঞ্জুরীর েন্য নসথজত 

উপস্থাপন করা হয়। ছুটি 

প্রাপ্যতা িাজপজক্ষ তা ছুটি 

িঞ্জুরকারী কর্তটপক্ষ কর্তটক 

অনুজিাদন করা হয়। 

েনপ্রশািন ও িানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা শািা। 

প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয নয় 1. প্রথি সেেীর কি টকতটাগজের েন্য: 

কসিশনার 

2. সিতীয় সেেীর কি টকতটাগজের েন্য: 

অসতসরি কসিশনার/িংসিষ্ট সবিাগীয় 

কি টকতটা 

3. শািািমূজহ (সবিাগ/িাজকটল ব্যতীত) 

কি টরত কি টচারীজদর েন্য: 

অসতসরি কসিশনার 

4. ব্যসিগত িহকারীগজের েন্য: 

স্ব-স্ব সনয়ন্ত্রেকারী কি টকতটা 

5. গাড়ীচালক, সিপাই, এিএলএিএি ও 

কসিনজেি কি টচারীজদর েন্য: 

লসেসেকি, পূতট ও িার্ারে শািার 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত িহকারী রােস্ব কি টকতটা 
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ক্র. নং সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবং প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশার্ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদসব, স ান 

নম্বর ও ই-সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  সেসপএ  অসগ্রি কসিশনার বরাবর 

আজবদজনর পসরজপ্রসক্ষজত 

িংসিষ্ট শািা হজত নসথজত 

উপস্থাপজনর িাধ্যজি 

অনুজিাদনিহ তা সহিাব 

রক্ষে কি টকতটা দপ্তজর 

সপ্ররে করা হয়। 

সহিাব ও কযাশ শািা প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয নয় কসিশনার 

স ানঃ 49362961 

2.  সপনশন 1. প্রথি ও সিতীয় সেেীর 

কি টকতটাগে 

কসিশনাজরর িাধ্যজি 

োতীয় রােস্ব সবাে ট 

বরাবর আজবদন করজত 

হয় এবং োতীয় রােস্ব 

সবাে ট হজত তা অনুজিাদন 

করা হয়।  

2.  কি টচারীগেজক 

কসিশনার বরাবর 

আজবদন করজত হয়।  

িংসিষ্ট শািা হজত তা 

নসথজত উপস্থাপন করা 

হয়। কসিশনার কর্তটক 

অনুজিাদন করা হয়। 

পরবতীজত উিয়জক্ষজত্র 

সপনশন আনুজতাসিজকর 

েন্য সহিাব রক্ষে 

অস জি পত্র সপ্ররে করা 

হয়। 

 

েনপ্রশািন ও িানব িম্পদ 

ব্যবস্থাপনা শািা এবং 

সহিাব ও কযাশ শািা 

প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয নয় কসিশনার 

স ানঃ 49362961 
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3. আপনার কাজে আিাজদর প্রতযশা 

 

ক্রসিক নং প্রসতশ্রুত/কাসিত সিবা প্রাসপ্তর লজক্ষয করেীয় 

1.  সনর্াসরত  রজি িম্পূে টিাজব পূরেকৃত আজবদন েিা প্রদান। 

2.  িঠিক িাধ্যজি প্রজয়ােনীয় স ি পসরজশার্ করা। 

3.  িাক্ষাজতর েন্য সনর্ টাসরত িিজয়র পূজব টই উপসস্থত থাকা। 

4.  িকল পণ্য িরবরাহ ও সিবা প্রদাজনর সক্ষজত্র মূিক চালানপত্র (মূিক-11/মূিক-11ক/মূিক-11গ) প্রদান। 

5.  সবসর্বদ্ধ পদ্ধসতজত িকল ক্রজয়র সহিাব ক্রয় সরসেোর (মূিক-16) এ ও সবক্রজয়র সহিাব সবক্রয় সরসেোর (মূিক-17) এ িংরক্ষে। 

6.  পণ্য ও সিবা িরবরাজহর সিসিজত প্রজদয় র্থার্থ পসরিাে মূিক, িম্পূরক মুল্ক, আবগারী কর, অন্যান্য করাসদ ও অথ টদন্ড সনর্ টাসরত সহিাব সকাজে সেোসর চালাজনর িাধ্যজি িরকাসর সকািাগাজর েিা 

প্রদান এবং চলসত সহিাব সরসেোর (মূিক-18) র্থার্থিাজব রক্ষোজবক্ষে। 

7.  উৎজি মূিক আদায়/ কতটনজর্াগ্য িাজত র্থািিজয় িঠিক পসরিাে মূিক আদায়/কতটন, সনর্ টাসরত িিজয়র িজধ্য িরকাসর সকািাগাজর েিা প্রদান, প্রতযয়নপত্র ( রি-12ি) োসর ও এ সবিজয় সরসেোর 

রক্ষোজবক্ষে। 

8.  প্রজতযক িাজির মূিক দাসিলপত্র (মূিক-19) পরবতী িাজির 15 তাসরজির িজধ্য (বীিার সক্ষজত্র 20 তাসরজির িজধ্য) িাজকটল অস জি দাসিল করা। 

9.  মূিক দসললাসদ ও বাসেসেযক দসললাসদ পরীক্ষা, সহিাব পরীক্ষা, ব্যবিায় অঙ্গন ও পজণ্যর িজুদ পসরদশ টন, কাসিত তথ্য িরবরাহ এবং সনরীক্ষার সক্ষজত্র মূিক কি টকতটাজদর আইনানুগ িহজর্াসগতা প্রদান। 

 

 

4. অসিজর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

সিবা প্রাসপ্তজত অিন্তুষ্ট হজল দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার িংজগ সর্াগাজর্াগ করুন। সতসন িিার্ান সদজত ব্যথ ট হজল সনজনাি পদ্ধসতজত সর্াগাজর্াগ কজর আপনার িিস্যা অবসহত করুন। 

 

ক্র. নং কিন সর্াগাজর্াগ করজবন কার িজঙ্গ সর্াগাজর্াগ করজবন সর্াগাজর্াজগর ঠিকানা সনষ্পসির িিয়িীিা 

1. দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা িিার্ান সদজত না পারজল নািঃ েনাব সিাঃ কািরুেোিান 

পদবীঃ অসতসরি কসিশনার  

 

বৃহৎ করদাতা ইউসনর্, মূল্য িংজর্ােন কর, 2য় 12 তলা 

িরকাসর অস ি িবন (6ষ্ঠ তলা) 

স ান: 49362963 

ইজিইল: kzaman.cus@gmail.com 

ওজয়ব: www.ltuvat.gov.bd 

িংসিষ্ট র্ারা ও সবসর্ সিাতাজবক 

2. অসিজর্াগ সনষ্পসি কি টকতটা সনসদ টষ্ট িিজয় িিার্ান সদজত 

না পারজল 

নািঃ েনাব সিাঃ িসতউর রহিান 

পদসবঃ কসিশনার  

 

বৃহৎ করদাতা ইউসনর্, মূল্য িংজর্ােন কর, 2য় 12 তলা 

িরকাসর অস ি িবন (6ষ্ঠ তলা) 

স ান: 49362961 

ইজিইল: vatltu@yahoo.com 

ওজয়ব: www.ltuvat.gov.bd 

িংসিষ্ট র্ারা ও সবসর্ সিাতাজবক 

3. কসিশনার সনসদ টষ্ট িিজয় িিার্ান সদজত না পারজল িদস্য (শুল্ক ও িযার্ প্রশািন) োতীয় রােস্ব সবাে ট, সিগুনবাসগচা, ঢাকা িংসিষ্ট র্ারা ও সবসর্ সিাতাজবক 

 


