
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল 

 

সসটিদজন চাট টার 

1. সভ্শন ও সমশন 

 রুপকল্প (Vision) :   একটি ন্যায় ও আইনানুগ এবাং আধুসনক প্রসতষ্ঠান সিসাদব ট্রাইব্যযনালদক প্রসতসষ্ঠত করা।  

 অসভ্লক্ষ (Mission)  :  োসিলকৃত আপীল মামলাসমূি দ্রুততার সাদে এবাং আইদন সনর্ টাসরত সমদয়র মদে মামলার সনষ্পসি করা।  

 

2. সসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত  

2.1.  নাগসরক সসবা  

ক্রসমক 

নাং 

সসবার 

নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান সসবার মূল্য এবাং পসরদশার্ পদ্ধসত সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োসয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, 

পেসব, স ান ও ইদমইল) 

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

১। মামলা 

গ্রহণ 

দলললালদ 

সঠিক প্রালি 

সাপেপে 

আলেল নম্বর 

প্রদান 

গ্রহণ শাখা; 1)  রম-1 এর মােদম 

সনর্ টাসরত  রদম আদবেন পত্র; 2) 30 

(সত্রশ) টাকা মূল্যমাদনর সকাট ট স সি 

আপীল আদবেদনর আসজটর কসপ (3 

সসট  দটাকসপসি); 3) 15 (পদনর) 

টাকা মূল্যমাদনর সকাট ট স  সি 

কসমশনার কর্তটক প্রেি আদেদশর কসপ; 

4) জাতীয় পসরচয়পদত্রর সতযাসয়ত 

কসপ; 5) ট্রাইব্যযনাদলর স  বাবে টি, 

আর চালাদনর কসপ; ৬) মূল্য সাংদ াজন 

কর সনবন্ধন পদত্রর সতযাসয়ত কসপ; ৭) 

সবসর্ বা ট্রাইব্যযনাল কর্তটক সনর্ টাসরত অে ট 

জমা প্রোন বাবে টি.আর চালাদনর 

কসপ। 

আলেল লি: 

জলিত শুল্ক/কর/ দপের েলরমাণ লি 

১ (এক) লে টাকা েযর্ন্ত ৩০০  

১ (এক) লে টাকার অলিক ১২০০ 
 

জমাদান: 

মামলা জমার েলরমাণ 

কাস্টমস জলিত শুল্ক/কর/ দপের ৫০% বা 

ট্রাইব্যযনাল কর্তটক সনর্ টাসরত িার 

ভ্যাট জলিত শুল্ক/কর/ দপের ২০% 
 

আসপল স  সকাড নাং-1-1135-0010-2681 ও 

জমাোদনর অে ট সাংসিষ্ট েিদরর সকাদড টি.আর 

চালাদনর মােদম প্রোন। সবস্তাসরত ট্রাইব্যযনাদলর 

ওদয়বসাইদটর আসপল োদয়র সসবাবদক্স আদে। 

সবলকছু যথাযথ 

থাকা সাপেপে 

তাৎেলণকভ্াপব 

মামলা গ্রহণপূব তক 

আলেল নম্বর প্রদান 

সমাোঃ মাসুে কসরম 

রাজস্ব কম টকর্রতটা 

স ান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gmail.com 

 



ক্রসমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পসরদশার্ পদ্ধসত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োসয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, 

পেসব, স ানও ইদমইল) 

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

২। শুনানীর 

সনাটিশ 

জারী 

শুনানীর সনাটিশ ই-সমইল ও 

ডাকদ াদগ সপ্ররণ ও কজসলস্ট 

ওদয়বসাইদট আপদলাড।  

 সবনা মূদল্য  সমাোঃ মাসুে কসরম 

রাজস্ব কম টকর্রতটা 

স ান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gmail.com ৩। মামলা 

সনষ্পসি 

শুনানী শশপে আসপল আদেশ 

জারী ও ডাকদ াদগ আসপল 

আদেশ সপ্ররণ । 

 সবনা মূদল্য  আসপল োদয়দরর ৪ বেদরর 

মদে কাস্টমস মামলা ও ২ 

বেদরর মদে ভ্যাট মামলা 

৪। রাদয়র 

সাটি ট াইড 

কসপ 

অনুসলসপ প্রস্তুতপূব টক সীল-

স্বাক্ষরসি সকাট ট স  সাংদ াজন 

কদর সরবরাি। 

সরকড ট শািা;  ো ে আদবেদনর সাদে 

৩০ টাকার সকাট ট স  ও প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক কাটি টজ সপপার 

৩০ টাকার সকাট ট স  ও 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

কাটি টজ সপপার 

২ (দুই) কম টসেবস 

 

 

2.2.  অভ্যন্তরীণ সসবা  

ক্রলমক 

নং 

শসবার নাম শসবা প্রদান েদ্ধলত প্রপয়াজনীয় কাগজেত্র এবং প্রালিস্থান শসবার মূল্য 

এবং েলরপশাি 

েদ্ধলত 

শসবা 

প্রদাপনর 

সময়সীমা 

দালয়ত্বপ্রাি কম তকততা (নাম, েদলব, 

শিান ও ইপমইল) 

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

১। অসজটত ছুটি আদবেন পাওয়ার পর সনর্ টাসরত ছুটি 

সবসর্মালা, 1959 অনু ায়ী প্রশাসসনক 

ক্ষমতা অনু ায়ী সনষ্পসি কদর আদেশ 

জাসর বা উপযুক্ত কর্তটপক্ষ বরাবর 

আদবেন অগ্রায়ন।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র  

(ি) সনর্ টাসরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নাং-

2395) প্রর্ান সিসাব রক্ষণ কম টকতটা কর্তটক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রসতদবেন/সাসভ্ টস ব্যদক 

ছুটির সিসাদবর কসপ। 

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

জনাব সবপ্লব রায় 

সিকারী রাজস্ব কম টকতটা 

স ান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 

biplab.dc@gmail.com 

২। অসজটত ছুটি  

(বসি: 

বাাংলাদেশ)  

আদবেন পাওয়ার পর সনর্ টাসরত ছুটি 

সবসর্মালা, 1959 অনু ায়ী প্রশাসসনক 

ক্ষমতা অনু ায়ী সনষ্পসি কদর আদেশ 

জাসর বা উপযুক্ত কর্তটপক্ষ বরাবর 

আদবেন অগ্রায়ন।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র  

(ি) সনর্ টাসরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নাং-

2395) প্রর্ান সিসাব রক্ষণ কম টকতটা কর্তটক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রসতদবেন/সাসভ্ টস ব্যদক 

ছুটির সিসাদবর কসপ। 

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 



ক্রলমক 

নং 

শসবার নাম শসবা প্রদান েদ্ধলত প্রপয়াজনীয় কাগজেত্র এবং প্রালিস্থান শসবার মূল্য 

এবং েলরপশাি 

েদ্ধলত 

শসবা 

প্রদাপনর 

সময়সীমা 

দালয়ত্বপ্রাি কম তকততা (নাম, েদলব, 

শিান ও ইপমইল) 

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

৩। ননসমসিক ছুটি সনর্ টাসরত  রদম আদবেন পাওয়ার পর 

জনপ্রশাসন শািা িদত প্রাপ্যতা 

সাদপদক্ষ সরসজস্ট্রাদরর সুপাসরশ 

োকদল সপ্রসসদডন্ট/সেস্যগণ কর্তটক 

অনুদমােন/মঞ্জুরী প্রোন। 

সনর্ টাসরত  রদম আদবেন; জনপ্রশাসন শািা সবনা মূদল্য ২ (দুই) 

কম টসেবস 

জনাব সবপ্লব রায় 

সিকারী রাজস্ব কম টকতটা 

স ান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 

biplab.dc@gmail.com 

৪। পাসদপাদট টর 

এনওসস 

সলসিত আদবেন প্রাসির পর 

পাসদপাদট টর এনওসস প্রোন। 

সনর্ টাসরত  রদম আদবেন, জাতীয় পসরচয়পত্র/ 

পূদব টর পাসদপাদট টর কসপ; জনপ্রশাসন শািা 

সবনা মূদল্য ২ (দুই) 

কম টসেবস 

৫। চাকুসর 

স্থায়ীকরণ 

আদবেন পাওয়ার পর সাংসিষ্ট সনদয়াগ 

সবসর্মালা অনু ায়ী কর্তটপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম আদেশ জাসর। 

(কা) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) িালনাগাে এসসআর 

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

৬। কম টকতটা/কম টচা

রীদের 

সপআরএল/ 

অবসর প্রোন  

আদবেন পাওয়ার পর প্রশাসসনক 

ক্ষমতা অনু ায়ী সনষ্পসি কদর আদেশ 

জাসর বা উপযুক্ত কর্তটপক্ষ বরাবর 

আদবেন অগ্রায়ন। 

1। সপনশন  রম (সলাংক); 2। সপআরএল এর 

আদবেন; 3। উিরার্ীকার এর সনেপত্র; 4। 

পাঁচ আাংগুদলর োপ; 5। সপনশনাদরর এবাং 

মদনানয়নকারীর েসব; 6। সকল প্রকার না-

োবীপত্র; 7। চাকুসরর সববরণী; 8। ইএলসপসস। 

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

৭। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

সবরুদদ্ধ সবসভ্ন্ন 

অসভ্দ াগ 

সবদ্যমান সবসর্মালা অনু ায়ী 

প্রশাসসনক ক্ষমতা অনু ায়ী সনষ্পসি 

কদর আদেশ জাসর বা উপযুক্ত 

কর্তটপক্ষ বরাবর আদবেন অগ্রায়ন। 

(ক) প্রাি অসভ্দ াগ;  

(ি) অসভ্দ াদগর স্বপদক্ষ প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/প্রমাণক;  

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

৮। সরকাসর বাসা 

বরাদ্দ  

সরকাসর বাসা বরাদ্দ নীসতমালা, 

1982 অনু ায়ী আদবেদনর 

পসরদপ্রসক্ষদত আদবেন অগ্রায়ন।  

1। সনর্ টাসরত  রম্যাদট আদবেন ( রদমর 

সলাংক) 2। অনলাইদন আদবেন (সলাংক)  

3। মূল সবতদনর প্রতযয়নপত্র (প্রাসিস্থান)  

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

৯। আবাসসক ও 

োিসরক 

সটসলদ ান 

সাংদ াগ ব্যবস্থা  

সমসিত সরকাসর সটসলদ ান 

নীসতমালা-2004 অনু ায়ী ব্যবস্থা 

গ্রিণ করা িয়।  

(ক) সমসিত সরকাসর সটসলদ ান নীসতমালা-

2004 এর সনর্ টাসরত েদক আদবেন। (সলাংক)  

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 



ক্রলমক 

নং 

শসবার নাম শসবা প্রদান েদ্ধলত প্রপয়াজনীয় কাগজেত্র এবং প্রালিস্থান শসবার মূল্য 

এবং েলরপশাি 

েদ্ধলত 

শসবা 

প্রদাপনর 

সময়সীমা 

দালয়ত্বপ্রাি কম তকততা (নাম, েদলব, 

শিান ও ইপমইল) 

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

১০। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

গৃি সনম টাণ ঋণ 

মঞ্জুর।  

প্রচসলত সবসর্-সবর্ান অনুসরণ পূব টক 

গৃি সনম টাণ ঋণ মঞ্জুরী আদেশ জারী ।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেন।  

(ি) জসমর েসলল/বায়নাপত্র 

(গ) 300 টাকার নন জুসডসশয়াল স্টযাদে 

অাংগীকারনামা  

(ঘ)  ো ে কর্তটপদক্ষর সুপাসরশ  

সবনামূদল্য  10 (েশ) 

কম টসেবস 

সমাোঃ মাসুে কসরম 

রাজস্ব কম টকর্রতটা 

স ান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gmail.com 

১১। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

সমাটর ান ক্রয় 

অসগ্রম 

প্রচসলত সবসর্-সবর্ান অনুসরণ পূব টক 

সমাটর ান ক্রয় অসগ্রম মঞ্জুরী করা 

িয়।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(ি) আদবেনকারীর 300 টাকার নন 

জুসডসশয়াল স্টযাদে অাংগীকারনামা  

সবনামূদল্য  10 (েশ) 

কম টসেবস 

১২। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

কসেউটার ক্রয় 

অসগ্রম  

প্রচসলত সবসর্-সবর্ান অনুসরণ পূব টক 

কসেউটার ক্রয় অসগ্রম মঞ্জুরী প্রোন। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(ি) আদবেনকারীর 300 টাকার নন 

জুসডসশয়াল স্টযাদে অাংগীকারনামা  

সবনামূদল্য  10 (েশ) 

কম টসেবস 

১৩। সসদলকশন 

সগ্রড/টাইম 

সেল মঞ্জুরী 

সবভ্াগীয় সনব টাচন কসমটির সভ্ায় 

উপস্থাপন করা িয়। কসমটির সুপাসরশ 

উপযু টক্ত কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

মঞ্জুরী আদেশ জারী ।  

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(ি) িালনাগাে বাসষ টক সগাপনীয় অনুদবেন 

সবনামূদল্য  15 

(পদনর) 

কম টসেবস 

১৪। সার্ারণ ভ্সবষ্য 

তিসবল িদত 

অসগ্রম মঞ্জুরী 

আদবেন পাওয়ার পর সার্ারণ ভ্সবষ্য 

তিসবল সবসর্মালা, 1979 অনু ায়ী 

কর্তটপদক্ষর (আসে টক ও প্রশাসসনক 

ক্ষমতা অনু ায়ী) আদেশ জাসর ।  

(ক) সনর্ টাসরত  রদম আদবেন (বাাংলাদেশ 

 রম নাং-2639) 

(ি) সার্ারণ ভ্সবষ্য তিসবদল সব টদশষ জমাকৃত 

অদে টর সিসাব সববরণী  

সবনামূদল্য  7 (সাত) 

কম টসেবস 

১৫। সাসভ্ টস ব্যক 

িালনাগাে 

সাসভ্ টস ব্যদক নতুন অে ট বেদরর 

ইনসক্রদমন্ট, পূদব টর সমদয়র চাকুরীর 

সববরণ উদেিপূব টক স্বাক্ষর প্রোন। 

 ো ে আদবেন; জনপ্রশাসন শািা সবনা মূদল্য ২ (দুই) 

কম টসেবস 

 



3. অসভ্দ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS)  

সসবা প্রাসিদত অসন্তুষ্ট িদল োসয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে স াগাদ াগ করুন। সতসন সমার্ান সেদত ব্যে ট িদল সনদনাক্ত পদ্ধসতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবসিত করুন।  

ক্রসমক নাং কিন স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা সনষ্পসির সময়সীমা 

1।  োসয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমার্ান সেদত ব্যে ট 

িদল  

GRS স াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা  

সমাোঃ মািব্যব্যর রিমান 

সরসজস্ট্রার 

স ান: 9550242 

ই-সমইল: registrarcevt@yahoo.com 

05(পাঁচ) কম টসেবস  

2।  GRS স াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা সনসে টষ্ট 

সমদয় সমার্ান সেদত ব্যে ট িদল 

সপ্রসসদডন্ট 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট  

আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা।  

শিান : 02-9556317 

ই-সমইল: cevt2017@gmail.com 

10 (েশ) কম টসেবস  

 

4. আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রসমক নাং প্রসতশ্রুসত/ কাসিত সসবা প্রাসির লদক্ষয করণীয়  

1। সনর্ টাসরত  রদম সম্পূণ টভ্াদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন।  

2। সঠিক মােদম প্রদয়াজনীয় স স পসরদশার্ করা।  

3। সাক্ষাদতর জন্য সনর্ টাসরত সমদয়র পূদব টই উপসস্থত োকা।  

4।  োসমদয় মূলনসে ও ে াওয়ারী জবাব পাঠাদত িদব।  

5। শুনানীদত  োসমদয় উপসস্থত োকদত িদব, শুনানী বসর্ টত করদণর মােদম অদিতুক কালদক্ষপন িদত সবরত োকা।  

6। মামলা তামাসে না করা।  

7। সনসে টষ্ট পসরমাণ অে ট জমা প্রোন করা (সনর্ টাসরত সাংসবসর্বদ্ধ চাজট)  

8। মামলার তথ্যসি উচ্চতর আোলদত সপসডাং আদে সকনা সস সেসকটত তথ্য সগাপন কদর আদবেন না করা।  

9। অসম্পূণ ট েরিাস্ত োসিল না করা।  

10। সষ্টক সিাল্ডারগণ  ো েভ্াদব প্রস্তুত িদয় আোলদত সকস সপশ করদবন।  

 


