
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল 

 

সসটিদজন চাট টার 

1. ভিশন ও ভিশন 

 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. সেবা প্রদান প্রভিশ্রুভি  

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) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। মামলা 

গ্রিণ 

েসললাসে 

সঠিক প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

আসপল নম্বর 

প্রোন 

গ্রিণ শািা; ১)  রম-১ এর মােদম 

সনর্ টাসরত  রদম আদবেন পত্র; ২) ৩০ 

(সত্রশ) টাকা মূল্যমাদনর সকাট ট স সি 

আপীল আদবেদনর আসজটর কসপ (৩ 

সসট  দটাকসপসি); ৩) ২০ (সবশ) 

টাকা মূল্যমাদনর সকাট ট স  সি 

কসমশনার কর্তটক প্রেি আদেদশর 

কসপ; ৪) জাতীয় পসরচয়পদত্রর 

সতযাসয়ত কসপ; ৫) 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। 

আসপল স : 

জসিত শুল্ক/কর/ েদের পসরমাণ স  

১ (এক) লক্ষ টাকা প র্ন্ট ৩০০  

১ (এক) লক্ষ টাকার অসর্ক ১২০০ 
 

সিদপাসজট জমাোন: 

মামলা জমার পসরমাণ 

কাস্টমস জসিত শুল্ক/কর/ েদের ৫০% বা 

ট্রাইব্যযনাল কর্তটক সনর্ টাসরত িার 

ভ্যাট জসিত শুল্ক/কর/ েদের ২০% 
 

আসপল স  স াড নং-1-1135-0010-2681 ও 

ভডপ াভিট িিাদাপনর অর্ থ েংভিষ্ট দপ্তপরর সকাদি 

টি.আর চালাদনর মােদম প্রোন। সবস্তাসরত 

ট্রাইব্যযনাদলর ওদয়বসাইদটর আসপল োদয়র সসবাবদক্স 

আদে। 

সবসকছু  ো ে 

োকা সাদপদক্ষ 

তাৎক্ষসণকভ্াদব 

মামলা গ্রিণপূব টক 

আসপল নম্বর 

প্রোন 

সমাোঃ মািব্যব্যর রিমান 

সরসজস্ট্রার 

স ান: ২২৩৩৮০২৪২ 

ই-সমইল: 

registrarcevt@yaho

o.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) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। শুনানীর 

সনাটিশ 

জারী 

শুনানীর সনাটিশ ই-সমইল ও 

িাকদ াদগ সপ্ররণ ও কজসলস্ট 

ওদয়বসাইদট আপদলাি।  

 সবনা মূদল্য  সমাোঃ মািব্যব্যর রিমান 

সরসজস্ট্রার 

স ান: ২২৩৩৮০২৪২ 

ই-সমইল: 

registrarcevt@yaho

o.com 

৩। মামলা 

সনষ্পসি 

শুনানী সশদে আসপল আদেশ 

জারী ও িাকদ াদগ আসপল 

আদেশ সপ্ররণ । 

 সবনা মূদল্য  আসপল োদয়দরর ৪ বেদরর 

মদে কাস্টমস মামলা ও ২ 

বেদরর মদে ভ্যাট মামলা 

৪। রাদয়র 

সাটি ট াইি 

কসপ 

সাটি ট াইি কসপ প্রস্তুতপূব টক 

সীল-স্বাক্ষরসি সকাট ট স  

সাংদ াজন কদর সরবরাি 

সরকি 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 

সাটি ট াইি কসপ িাকদ াদগ 

সসবাগ্রসিতার ঠিকানায় সপ্ররণ 

২০ টাকার সকাট ট স  যুক্ত আদবেন 

িাকদ াদগ সপ্ররণ; সাদে প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক সকাট ট স  ও সট্রজারী 

চালাদনর মূলকসপ যুক্তকরণ 

৩০ টাকার সকাট ট স  ও 

প্রসত পাতার িন্য ৫০ 

টা া 1-1135-0010-

2681 সকাদি জমা 

প্রোন 

১০ (েশ) কম টসেবস 

 

 

2.2.  অিযন্তরীণ 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) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। অসজটত ছুটি আপবদন  াওয়ার  র ভনর্ থাভরি ছুটি 

ভবভর্িালা, 1959 অনুযায়ী প্রশােভন  

ক্ষিিা অনুযায়ী ভনষ্পভি  পর আপদশ 

িাভর বা উ যুক্ত  র্তথ ক্ষ বরাবর 

আপবদন অগ্রায়ন।  

( ) োদা  াগপি আপবদন ত্র  

(খ) ভনর্ থাভরি ফরপি (বাংলাপদশ ফরি নং-

2395) প্রর্ান ভিোব রক্ষণ  ি থ িথা  র্তথ  

প্রদি ছুটি প্রাপ্যিার প্রভিপবদন/োভি থে বুপ  

ছুটির ভিোপবর  ভ । 

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

জনাব সবপ্লব রায় 

সিকারী রাজস্ব কম টকতটা 

স ান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 

biplab.dc@gmail.c

om 



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) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। অসজটত ছুটি  

(বসি: 

বাাংলাদেশ)  

আপবদন  াওয়ার  র ভনর্ থাভরি ছুটি 

ভবভর্িালা, 1959 অনুযায়ী প্রশােভন  

ক্ষিিা অনুযায়ী ভনষ্পভি  পর আপদশ 

িাভর বা উ যুক্ত  র্তথ ক্ষ বরাবর 

আপবদন অগ্রায়ন।  

( ) োদা  াগপি আপবদন ত্র  

(খ) ভনর্ থাভরি ফরপি (বাংলাপদশ ফরি নং-

2395) প্রর্ান ভিোব রক্ষণ  ি থ িথা  র্তথ  

প্রদি ছুটি প্রাপ্যিার প্রভিপবদন/োভি থে বুপ  

ছুটির ভিোপবর  ভ । 

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

৩। ননসমসিক ছুটি সনর্ টাসরত  রদম আদবেন ও প্রাপ্যতা 

সাদপদক্ষ সরসজস্ট্রাদরর সুপাসরশ 

োকদল সপ্রসসদিন্ট/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.c

om 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  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

৬। কম টকতটা/কম টচা

রীদের 

সপআরএল/ 

অবসর প্রোন  

আপবদন  াওয়ার  র প্রশােভন  

ক্ষিিা অনুযায়ী ভনষ্পভি  পর আপদশ 

িাভর বা উ যুক্ত  র্তথ ক্ষ বরাবর 

আপবদন অগ্রায়ন। 

1। স নশন ফরি (ভলং ); 2। ভ আরএল এর 

আপবদন; 3। উিরার্ী ার এর েনদ ত্র; 4। 

 াঁচ আংগুপলর ছা ; 5। স নশনাপরর এবং 

িপনানয়ন ারীর ছভব; 6। ে ল প্র ার না-

দাবী ত্র; 7। চাকুভরর ভববরণী; 8। ইএলভ ভে। 

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

৭। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

সবরুদদ্ধ সবসভ্ন্ন 

অসভ্দ াগ 

ভবদ্যিান ভবভর্িালা অনুযায়ী 

প্রশােভন  ক্ষিিা অনুযায়ী ভনষ্পভি 

 পর আপদশ িাভর বা উ যুক্ত 

 র্তথ ক্ষ বরাবর আপবদন অগ্রায়ন। 

( ) প্রাপ্ত অভিপযাগ;  

(খ) অভিপযাপগর স্ব পক্ষ প্রপয়ািনীয় 

 াগি ত্র/প্রিাণ ;  

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

৮। সরকাসর বাসা 

বরাদ্দ  

ের াভর বাো বরাদ্দ নীভিিালা, 

1982 অনুযায়ী আপবদপনর 

 ভরপপ্রভক্ষপি আপবদন অগ্রায়ন।  

1। ভনর্ থাভরি ফরম্যাপট আপবদন (ফরপির 

ভলং ) 2। অনলাইপন আপবদন (ভলং )  

3। মূল সবিপনর প্রিযয়ন ত্র (প্রাভপ্তস্থান)  

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 



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) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯। আবাসসক ও 

োিসরক 

সটসলদ ান 

সাংদ াগ ব্যবস্থা  

সটভলপফান নীভিিালা-2018 অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রিণ  রা িয়।  

সটভলপফান নীভিিালা-2018 এর ভনর্ থাভরি ছপ  

আপবদন। 

সবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

কম টসেবস 

১০। কম টকতটা/ 

কম টচারীদের 

গৃি সনম টাণ ঋণ 

মঞ্জুর।  

প্রচভলি ভবভর্-ভবর্ান অনুেরণ পূব থ  

গৃি ভনি থাণ ঋণ িঞ্জুরী আপদশ িারী ।  

( ) োদা  াগপি আপবদন।  

(খ) িভির দভলল/বায়না ত্র 

(গ) 300 টা ার নন জুভডভশয়াল স্ট্যাপে 

অংগী ারনািা  

(ঘ) যর্াযর্  র্তথ পক্ষর সু াভরশ  

সবনামূদল্য  ১০ (েশ) 

কম টসেবস 

জনাব সবপ্লব রায় 

সিকারী রাজস্ব কম টকতটা 

স ান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 

biplab.dc@gmail.c

om 

১১। কম টচারীদের 

সমাটর ান ক্রয় 

অসগ্রম 

প্রচভলি ভবভর্-ভবর্ান অনুেরণ পূব থ  

সিাটরযান ক্রয় অভগ্রি িঞ্জুরী  রা 

িয়।  

( ) োদা  াগপি আপবদন 

(খ) আপবদন ারীর 300 টা ার নন 

জুভডভশয়াল স্ট্যাপে অংগী ারনািা  

সবনামূদল্য  ১০ (েশ) 

কম টসেবস 

১২। কম টচারীদের 

কসিউটার ক্রয় 

অসগ্রম  

প্রচভলি ভবভর্-ভবর্ান অনুেরণ পূব থ  

 ভেউটার ক্রয় অভগ্রি িঞ্জুরী প্রদান। 

( ) োদা  াগপি আপবদন 

(খ) আপবদন ারীর 300 টা ার নন 

জুভডভশয়াল স্ট্যাপে অংগী ারনািা  

সবনামূদল্য  ১০ (েশ) 

কম টসেবস 

১৩। সসদলকশন 

সগ্রি/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 বাসে টক সগাপনীয় অনুদবেন 

সবনামূদল্য  ১৫ 

(পদনর) 

কম টসেবস 

১৪। সার্ারণ ভ্সবষ্য 

তিসবল িদত 

অসগ্রম মঞ্জুরী 

আপবদন  াওয়ার  র োর্ারণ িভবষ্য 

িিভবল ভবভর্িালা, 1979 অনুযায়ী 

 র্তথ পক্ষর (আভর্ থ  ও প্রশােভন  

ক্ষিিা অনুযায়ী) আপদশ িাভর ।  

( ) ভনর্ থাভরি ফরপি আপবদন (বাংলাপদশ 

ফরি নং-2639) 

(খ) োর্ারণ িভবষ্য িিভবপল েব থপশষ িিাকৃি 

অপর্ থর ভিোব ভববরণী  

সবনামূদল্য  ৭ (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. অভিপযাগ ব্যবস্থা না  দ্ধভি (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: ০২-২২৩৩৮০২৪২ 

ই-সমইল: registrarcevt@yahoo.com 

৫(পাঁচ) কম টসেবস  

2।  GRS স াকাল পদয়ন্ট 

কম টকতটা সনসে টষ্ট সমদয় সমার্ান 

সেদত ব্যে ট িদল 

সপ্রসসদিন্ট 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট  

আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা।  

স ান : ০২-৯৫৫৬৩১৭ 

ই-সমইল: cevt2017@gmail.com 

১০ (ে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 সপসোং আদে সকনা সস সিসকটত তথ্য সগাপন কদর আদবেন না করা।  

9। অসম্পূণ ট েরিাস্ত োসিল না করা।  

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

 


