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ববষয়ঃ আবিলাত ট্রাইব্যযনাদল আবিল োদয়র বনবমত্ত বনর্ ধাবরত ফরম- মমাকামঃ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আবিলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা। 
 

      আবিল নাং--------------------------------------------------------------------------- 

১। আদবেনকারী/আবিলকারীর নাম ও ঠিকানা (দমাবাইল নম্বর ও ই-মমইল সহ)   :  

                                                                                                                               

 

বনামব 

 

২। মরসিনদেন্ট/প্রবতিদের নাম ও ঠিকানা (দমাবাইল নম্বর ও ই-মমইল সহ)   : কবমককশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কবমশনাদরট ঢাকা (েবেন), ঢাকা 

        আইবেইবব ভ্বন (৪র্ থ), 160/এ, কাকরাইল, ঢাকা-1000। 

                     

৩। শুল্ক আদরাি/োবী/িণ্য বাদজয়াপ্ত করন জবনত বা অ_©েন্ড আদেশ ইতযাবে   

 ববষয় যাহা হদত আবিদলর তবকধত ববষদয়র সূত্রিাত হদয়দে উহা মকান  

 কাস্টম হাউস বা ভ্যাট ও এক্সাইজ কবমশনাদরট এর বা তদ্দীন এর বY©না             

৪। ময অবভ্দযাগকৃত আদেদশর ববরুদে আবিল করা   

    হদয়দে উহা প্রোনকারী কর্তধিদের নাম ও ঠিকানা   

                
 

৫। (ক) মূল ববচারাদেশ নাং  : নবি নাং-4/মূসক/8(৭৭) কর ফাঁবক/ববচার/2018/280 

 (খ) জারীর তাবরখ         তাাং-05/07/2020 বরঃ 

 (গ) প্রাবপ্তর তাবরখ (দলখা প্রমানসহ)   :  

 (ঘ) আবিল আদেশ নাং (যবে িাদক)   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ঙ) জারীর তাবরখ    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (চ) প্রাবপ্তর তাবরখ (দলখা প্রমানসহ)   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

৬। ময ঠিকানায় আবিলকারী/আদবেনকারীর প্রবত     বর্থমানে কারখাো বন্ধ /অস্তিত্ব নেই। স্তবধায় স্তেম্ন ঠিকাোয় পত্র নেরণ করার অনুনরাধ রইল। 

    মনাটিশ জারী করা হদব। (পূণ ধাঙ্গ ঠিকানা, মমাবাইল নম্বর ও ই-মমইল সহ):   মমাঃ মবনরুজ্জামান মুন্সী, হাউস নাং-362/বব (৮ম তলা), ব্লক-বব, ফ্ল্যাট-বব-7, বখলগাঁও, 

তালতলা 

         ঢাকা-1219। 

               

৭। ময ঠিকানায় আবিলকারী/আদবেনকারীর ব্যবসাবয়ক  বর্থমানে কারখাো বন্ধ /অস্তিত্ব নেই। স্তবধায় স্তেম্ন ঠিকাোয় পত্র নেরণ করার অনুনরাধ রইল। 

   প্রবতষ্ঠান/বশল্প কারখানা চালু আদে ((দমাবাইল নম্বর ও ই-মমইল সহ)   : মমাঃ মবনরুজ্জামান মুন্সী, হাউস নাং-362/বব (৮ম তলা), ব্লক-বব, ফ্ল্যাট-বব-7, বখলগাঁও, 

তালতলা       ঢাকা-1219। 

            

৮। ময ঠিকানায় মরসিনদেন্ট/প্রবতিদের বনকট   : কবমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কবমশনাদরট ঢাকা (েবেন), ঢাকা 

    মনাটিশ িাঠাদত হদব (দমাবাইল নম্বর ও ই-মমইল সহ)         আইবেইবব ভ্বন (৪র্ থ), 160/এ, কাকরাইল, ঢাকা-100 

                
 

৯। আবিদল োবীর িবরমাণ (টাকায়): 

 (ক) জবিত/শুল্ক/ভ্যাট/আবগারী ও অন্যান্য কদরর িবরমাণ : 6,32,950.72 (েয় লে ববত্রশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ েশবমক বাহাত্তর) টাকা  

 (খ) জবিত অ_©েদন্ডর িবরমাণ     

 (গ) ববদমাচন জবরমানার িবরমাণ   : মরয়াত বাবতল  করণ  প্রসদঙ্গ। 

 (ঘ) সাংবিষ্ট আবিদল জবিত িণ্য/দসবার মূল্য           

 

১০। (ক)  বে কাস্টমস এযাক্ট, ১৯৬৯ এর ১৯৪ র্ারা অনুযায়ী জমাকৃত 

  টাকা/ব্যাাংক গ্যারাবন্ট/বসবকউবরটি বদন্ডর িবরমাণ (দলখ্য প্রমানসহ) 

 (খ)   মূল্য সাংদযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৪২(২) র্ারা অনুযায়ী  : োবী নামায় উদেবখত টাকার উির 20% বাবে জমা 1,27000/-   

             জমাকৃত টাকা/ব্যাাংক গ্যারাবন্ট/বসবকউবরটি বদন্ডর িবরমাণ (দলখ্য প্রমানসহ)  

 (গ)   মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর র্ারা ১২২ (২) অনুযায়ী 

(এক লেজমাকৃত টাকা/ব্যাাংক গ্যারাবন্ট/বসবকউবরটি বদন্ডর িবরমাণ (দলখ্য প্রমানসহ)দট্রজারী চালান নাং-07, তাবরখ-     

22/(ঘ)   আবগারী ও লবন আইন, ১৯৪৪ এর ৩৫ (১) এর র্ারা অনুযায়ী 

         জমাকৃত টাকা/ব্যাাংক গ্যারাবন্ট/বসবকউবরটি বদন্ডর িবরমাণ (দলখ্য প্রমাণসহ)। 

                
 

১১। আবিল আদবেদনর সাদি মট্রজারী চালাদনর মাধ্যদম জমাকৃত 

      বফ (৩০০/-) টাকা/ (১২০০/-) টাকা (দলখ্য প্রমানসহ) নাং মট্রজারী চালান নাং- 104, তাবরখ-14/07/2020 বরঃ     
 

১২। আবিদলর মহতুবাে- সাংবেপ্তভ্াদব (প্রদয়াজদন বভ্ন্ন সীদট বলদখ সাংযুক্ত কদর মেদবন) 

 ১। আবিল আদবেন সাংযুক্ত আদে। 

 ২। আবিল ০৪ মসট। 

 ৩। অন্যান্য কাগজিত্র ০৪ মসট।            --------------------------------------------------------------------------- 

সতযিাঠ 
 

১৩। আবম  মমাঃ মবনরুজ্জামান মুন্সী আবিলকারী/আদবেনকারী এতদ্বারা মঘাষণা কবরদতবে ময, উিদর উবেবখত মহতুবাে সমূহ আমার  জানামদত এবাং ববশ্বাসমদত 

  সতয। 
 

অদ্য    সদনর      মাদসর           তাবরখ সতয িাঠ সবহ কবরলাম। 

 

 

 

 

আবিলকারী/আদবেনকারীর স্বাের নাম ও ঠিকানা 

 

ফরম-১ 
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কবমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কবমশনাদরট ঢাকা (েবেন), ঢাকা 

 আইবেইবব ভ্বন (৪র্ থ), 160/এ, কাকরাইল, ঢাকা-1000। 

 
কবমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কবমশনাদরট ঢাকা (েবেন), ঢাকা 

 আইবেইবব ভ্বন (৪র্ থ), 160/এ, কাকরাইল, ঢাকা-1000। 

 

http://www.cevt.gov.bd/

