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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থমন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কবমশনাদরট, রাজশাহী 

বাবি নাং- ১৯৬, বসক্টর- ২, হাউবজাং এদস্টট 

উপশহর, রাজশাহী। 

Email: cevraj93@yahoo.com             Web: www.cevrajshahi.gov.bd 

 
 

সিটিজেনি চার্ টার 

 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, োজশাহী : 
 

১৯৯১ সরন বাাংলারেরশ মূল্য সাংর াজন কে ব্যবস্থা চালু হওয়ায় পরোক্ষ করেে আওতা সম্প্রসামেত হয়। ফরল োজস্ব প্রশাসরন গমতশীলতা আনায়রনে লরক্ষয ১৯৯৩ সরন ১ জুলাই োজশাহী প্রশাসমনক 

মবভ্াগীয় এলাকা মনরয় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, োজশাহী এে কা যক্রম শুরু কো হয়। এ কমমশনারেরটে অধীরন ৮ টি মবভ্াগীয় েপ্তে, ১৯ টি সারকযল অমফস, ৩ টি শুল্ক স্টস্টশন, ০৯ টি গবামে 

পশুে কমের াে ও ০৯ টি শুল্ক গুোম েরয়রে। এ কমমশনারেরটে অধীনস্থ অমফসসমূরহে ঠিকানা ও স্টফান নম্বে এ মসটিরজন চাট যারেে স্টশষাাংরশ উরেখ কো হরয়রে। 

 

 

 

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. সিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

 

2.2) প্রাসতষ্ঠাসনক 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) 

“সময়মরতা মূসক স্টেরবা 

স্টেশ গড়ায় অাংশ স্টনরবা” 

mailto:cevraj93@yahoo.com
http://www.cevrajshahi.gov.bd/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  (ক) োবিলপত্র গ্রহণ মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৫, বববধমালার বববধ-২৪, 

ফরম-মূসক-১৯ বমাতাদবক 

মূসক 19 এবাং সাংবিষ্ট বাবণবজযক 

েবললাবে 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থানীয় মূল্য 

সাংদ াজন কর কা থালয় (সাদকথল 

অবফস) এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ও এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

 

প্রজর্ােয নয় োবিলপত্র বপশ করার 30 বেদনর মদে 

বনষ্পবি 

িংসিষ্ট রােস্ব কি টকতটাগে 

(ি) োবিলপত্র 

পরীক্ষাপূব থক োবিলপদত্রর 

কবপ প্রোন 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৬ ও মূল্য সাংদ াজন 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ ২৫ 

বমাতাদবক 

মূসক 19 এবাং সাংবিষ্ট বাবণবজযক 

েবললাবে 

 

স্থানীয় মূল্য সাংদ াজন কর কা থালয় 

(সাদকথল অবফস) এবাং জাতীয় রাজস্ব 

ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর ওদয়বসাইদট। 

 র্া র্ েবললাবেসহ োবিলপত্র প্রাবপ্তর ৩০ 

(বত্রশ) বেদনর মদে পরীক্ষাপূব থক বনষ্পবি করা 

হয়। 

2.  (ক) মূল্য ব াষণা 

অনুদমােন 

মূল্য সাংদ াজন কর বববধমালা, 

1991 এর বববধ এর বববধ 3 

বমাতাদবক 

মূিক 1  রি এবং িংসিষ্ট 

বাসেসেযক দসললাসদ 

প্রজর্ােয নয়  র্া র্ েবললাবেসহ আদবেন প্রাবপ্তর ১৫ 

(পদনর) কা থ বেবদসর মদে বনষ্পবি। 

িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 

(ি) অনুদমাবেত মূল্য 

ব াষণার ববরুদে আপীল 

[মূল্য অনুদমােদনর ৩০ 

(বত্রশ) কা থ বেবদসর মদে] 

আদবেদনর বনষ্পবি 

মূল্য সাংদ াজন কর বববধমালা, 

১৯৯১ এর বববধ ৩ এর উপবববধ (৭) 

বমাতাদবক 

মূল্য ব াষণা অনুদমােদনর কবপ এবাং 

মূসক সাংবিষ্ট বাবণবজযক েবললাবে 

 

 মূল্য ব াষণা ও োবিলপত্র পরীক্ষা 

শািা/কবমশনার 

 র্া র্ েবললাবেসহ আপীল আদবেন প্রাবপ্তর 

১৫ (পদনর) কা থ বেবদসর মদে বনষ্পবিদ াগ্য। 

কসিশনার 

3.  বববধ ববহর্ভ থত বরয়াত 

কতথন/বাবতদলর ববরুদে 

আপীল 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা 9 এর উপধারা- 2 

বমাতাদবক 

বরয়াত গ্রহদণর সপদক্ষ প্রদয়াজনীয় 

েবললাবে 

 

সাংবিষ্ট সাদকথল 

প্রজর্ােয নয়  র্া র্ েবললাবেসহ আদবেন প্রাবপ্তর ১৫ 

(পদনর) কা থ বেবদসর মদে বনষ্পবিদ াগ্য। 

বরয়াত বাবতদলর আদেশোনকারী 

কম থকতথার উর্ধ্থতন কম থকতথা 

4.  আটক ও অবনয়ম মামলার 

বক্ষদত্র অর্ থেন্ড আদরাপ 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৭(৫) বমাতাদবক 

 প্রজর্ােয নয় অর্ থেন্ড আদরাদপর বক্ষদত্র সাংবিষ্ট বনববিত 

ব্যবি/ প্রবতষ্ঠানদক  শুনানীর সুদ াগ প্রোন 

করা হয়। 

ন্যায় বনণ থয়দনর ক্ষমতা অনুসাদর 

সাংবিষ্ট কম থকতথা 

5.  অর্ থেন্ড ও জবরমানার অর্ থ 

বকবিদত পবরদশাদধর 

সুদ াগ সাংক্রান্ত আদবেন 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৫৫ (৪) বমাতাদবক 

ববচারাদেদশর কবপ 

 

ববচার ও আইন শািা 

প্রজর্ােয নয় ধারা ৫৫(৪) অনু ায়ী োবীকৃত শুল্ক ও কর প্রোদনর 

জন্য ব  ব্যবির বনকট হদত োবী করা হয় বস ব্যবি 

বলবিতভ্াদব উি োবীকৃত অর্ থ বকবিদত 

কসিশনার 
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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) 

পবরদশাদধর ইচ্ছা ব্যি করদল কবমশনার কর্তথক 

োবীকৃত অদর্ থর মদে অর্ থেন্ড ও জবরমানা অনবধক 

ছয় মাদসর মদে বকবিদত পবরদশাদধর জন্য আদেশ 

জারী করদত পাদরন। 

6.  কবম্পউটারাইজর্ 

চালানপত্র ব্যবহাদরর 

অনুমবত 

মূসক বববধমালার বববধ-১৮ 

বমাতাদবক 

নীবত ও বািবায়ন শািা/ কবমশনার 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর ও এ 

েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয়   

7.  বদকয়া/প্রাপ্য রাজস্ব আোয় 

ও বািবায়ন 

মূসক আইদনর ধারা ৫৫,৫৬ এবাং 

বববধ ৪৩ বমাতাদবক 

বরফান্ড ও বদকয়া রাজস্ব শািা প্রজর্ােয নয় বববধ বমাতাদবক  

8.  তথ্য সাংগ্রহ ও তেন্ত 

পবরচালনা 

মূসক বববধমালার ধারা ২৪,২৬, 

বববধমালার বববধ ৭ বমাতাদবক 

বগাদয়ন্দা ও তেন্ত শািা প্রজর্ােয নয় বববধ বমাতাদবক  

9.  বনরীক্ষা মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ২৬(ক), অবর্ট ম্যানুয়াল 

বমাতাদবক 

বনরীক্ষা শািা প্রজর্ােয নয়   

10.  অসাবধানতাবশত: বা 

ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার 

কারদণ পবরদশাবধত বা 

অবধক পবরদশাবধত বদল 

োবীকৃত মূসক/সম্পূরক 

কর বফরত প্রোন (বরফান্ড) 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৬৭ ও মূল্য সাংদ াজন 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ 

৩৪(ক) বমাতাদবক 

TR-31 ফরদম আদবেন 

 

সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথা 

(সহকারী/দর্পুটি কবমশনার) এবাং 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর 

ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় আদবেন প্রাবপ্তর ৯০ (নববই) বেদনর মদে 

েবললপত্র ও বেজারী জমা  াচাই কদর  র্া র্ 

পাওয়া বগদল অনুদমােন বেয়া হয়। 

 

িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 

 

11.  মূল্য সাংদ াজন সাংক্রান্ত 

েবললপদত্রর প্রতযাবয়ত 

প্রবতবলবপ প্রোন সাংক্রান্ত 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ৩৪(ক) বমাতাদবক 

সহকারী কবমশনার, মূল্য সাংদ াজন 

কর পেম থাোর বনদে নদহন এমন 

কম থকতথা 

প্রজর্ােয নয় চাবহত েবললপদত্রর উদেিসহ সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় 

কম থকতথার বনকট আদবেন করদবন। 

আদবেদনর বভ্বিদত ববার্ থ কর্তথক বনধ থাবরত 

বফস গ্রহণ কদর সতযাবয়ত প্রবতবলবপ দ্রুততার 

সাদর্ সরবরাহ করা। 

িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 

 

12.  প্রবতবষ্ঠত রপ্তানীকারক 

বহসাদব তাবলকাভুবির 

আদবেন 

মূল্য সাংদ াজন কর বববধমালার 

বববধ-২৮  

ফরম মূসক-২১ বমাতাদবক 

মূসক 21 

 

স্থানীয় মূল্য সাংদ াজন কর কা থালয় 

(সাদকথল অবফস) এবাং জাতীয় রাজস্ব 

ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় পূণ থাঙ্গ আদবেন প্রাবপ্তর ৫(পাঁচ) কা থবেবস িং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) 

13.  রপ্তাবনর উদেদে পণ্য 

অপসারণ সাংক্রান্ত 

আদবেদনর বনষ্পবি  

মূল্য সাংদ াজন কর বববধমালা, 

১৯৯১ এর বববধ ২৭ এর উপ বববধ 

(২) বমাতাদবক 

মূসক 20 ও সাংবিষ্ট েবললাবে 

 

স্থানীয় মূল্য সাংদ াজন কর কা থালয় 

(সাদকথল অবফস) এবাং জাতীয় রাজস্ব 

ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় উৎপােনকারী কর্তথক পণ্য রপ্তাবনর বক্ষদত্র 

অনুযণ ২৪ (চবববশ)  ন্টা পূদব থ মূসক-২০ 

ফরদমর মােদম সাংবিষ্ট রাজস্ব কম থকতথা 

বরাবদর আদবেন করদবন। রাজস্ব কম থকতথার 

বনদে থশক্রদম একজন সহকারী রাজস্ব কম থকতথা 

১২  ন্টার মদে পণ্য পরীক্ষা সম্পন্ন কদর 

 র্া র্ প্রাবপ্ত সাদপদক্ষ রপ্তাবনর অনুমবত প্রোন 

করদবন। 

িংসিষ্ট রােস্ব কি টকতটা 

 

14.  রপ্তাবন সহায়ক বসবার 

ববপরীদত  (দটবলদফান,  

বটদলক্স ও ফযাক্স এবাং 

গ্যাস, ওয়াসা ও ববদ্যযৎ 

ববতরণ) মূসক অব্যাহবতর 

সুববধা প্রাবপ্তদত করোতাদক 

সহায়তা প্রোন 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর প্রজ্ঞাপন এস 

আর ও নম্বর  ১৫৪-

আইন/২০০৫/৪৪৫ - মূসক তাবরি : 

০৯/০৬/২০০৫ বরিঃ, আদেশ নম্বর: 

০৭/মূসক/ ২০০৫ তাবরি: 

০৯/০৬/২০০৫ এবাং জাতীয় রাজস্ব 

ববাদর্ থর অবফস স্মারক নম্বর - 

১(১৩) মূসক-(পবর:ও 

প্রতযপ থণ)৯০/১৭৬ তাবরি: 

২৯/০৮/২০০২ বরিঃ বমাতাদবক 

নীবত ও বািবায়ন শািা 

 

কবমশনার 

প্রজর্ােয নয় সময়সীমা বনধ থাবরত নাই। তদব তেন্ত সাদপদক্ষ 

দ্রুততার সাদর্ আদবেদনর ববষয়টি 

বনষ্পবিদ াগ্য। 

কসিশনার 

 

15.   ানবাহন পবরেশ থন, তোবশ 

ও আটক 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, ১৯৯১ 

এর ধারা ২৬ ও মূল্য সাংদ াজন 

কর বববধমালা, ১৯৯১ এর বববধ ৭ 

এর উপবববধ (৩) বমাতাদবক 

মূসক 5 এবাং সাংবিষ্ট েবললাবে 

 

সহকারী কবমশনার পে ম থাোর 

বনদে নয় এমন কম থকতথা বা 

এতদ্যদেদে  ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম থকতথা 

প্রজর্ােয নয় মূল্য সাংদ াজন কর আইন ও বববধমালা 

অনু ায়ী ববধ চালানপত্র ব্যবতদরদক বকান পণ্য 

সরবরাহ বা বসবা প্রোদনর বক্ষদত্র কর ফাঁবকর 

ববষয়টি প্রতীয়মান হদল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম থকতথা 

কর্তথক পণ্য সরবরাহকারী বা বসবা প্রোনকারীর 

বনকট হদত সাংবিষ্ট েবললাবে আটদকর বক্ষদত্র 

মূসক -৫ প্রোন করা হয়। 

 

16.  আটককৃত  ানবাহদনর 

অন্তব থতীকালীন ছািপত্র 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, 1991 

এর ধারা 28 বমাতাদবক 

সাংবিষ্ট শািা/ ববভ্াগ/সাদকথল প্রজর্ােয নয় পূণ থাঙ্গ আদেশ প্রাবপ্তর ১৫ কা থ বেবস  

17.  অব্যবহৃত বা ব্যবহার 

অনুপদ াগী উপকরণ 

বনষ্পবি 

মূল্য সাংদ াজন কর আইন, 1991 

এর ধারা 5 এবাং মূল্য সাংদ াজন 

কর বববধমালা, 1991 এর বববধ-3 

বমাতাদবক 

মূসক 26 

 

ববভ্াগীয় কা থালয়/ ববভ্াগীয় 

কম থকতথা  এবাং জাতীয় রাজস্ব 

প্রজর্ােয নয় ১৫ (পদনর) কা থবেবস িং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) 

ববাদর্ থর ও এ েপ্তদরর ওদয়বসাইদট। 

18.  ক্ষবতগ্রস্থ বা র্ধ্াংসপ্রাপ্ত বা 

সরবরাদহর অদ াগ্য পণ্য 

বনস্পবির আদবেন 

মূল্য সাংদ াজন কর বববধমালা, 

1991 এর বববধ-৪০ বমাতাদবক 

মূসক 27 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থানীয় মূল্য 

সাংদ াজন কর কা থালয় (সাদকথল 

অবফস) কর্তথক তেন্ত সাদপদক্ষ 

ববভ্াগীয় কম থকতথা বনষ্পবি করদবন 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর ও এ 

েপ্তদরর ওদয়বসাইট। 

প্রজর্ােয নয় ১৫ (পদনর) বেদনর মদে বনষ্পবিদ াগ্য িংসিষ্ট সবিাগীয় কি টকতটা 

19.  করোতাগদণর বলবিত,  

বমৌবিক বজজ্ঞাসার 

জবাবসহ সকল তথ্যদসবা 

ও সহায়তা প্রোন 

সাংবিষ্ট আইন ও বববধ বমাতাদবক করোতা বসবা ও ইউবনট বপ্রাফাইল 

শািা/তথ্য অবধকার আইদনর 

আওতায় োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

প্রজর্ােয নয় বমৌবিক বজজ্ঞাসার বক্ষদত্র তাৎক্ষবণকভ্াদব 

বলবিত বজজ্ঞাসার বক্ষদত্র পূণ থাঙ্গ আদবেন 

প্রাবপ্তর ৩(বেন) কা থবেবস 

 

20.  করোতাগদণর প্রবশক্ষণ  করোতা বসবা ও ইউবনট বপ্রাফাইল 

শািা 

প্রজর্ােয নয় বববভ্ন্ন বসক্টর বভ্বিক বছদরর বববভ্ন্ন সময়, 

করোতাদের প্রদয়াজনানুসাদর 

 

21.  তথ্য অবধকার আইন 

সম্পবকথত ববষয়াবে 

তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ এর 

ধারা 3.3(ক) ও 10 বমাতাদবক 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 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 

অনবধক 30 কা থবেবস  

22.  পণ্য ও বসবা ক্রয়-ববক্রয় 

সাংক্রান্ত 

বপবপআর ও তৎসাংবিষ্ট বববধববধান 

বমাতাদবক 

লবজবস্টকস, পূতথ ও সাধারণ শািা প্রজর্ােয নয় ববজ্ঞবপ্ত বববধ বমাতাদবক  

23.  বচঠিপত্র/র্াক/পাদস থল/ 

দ্রব্যাবে গ্রহণ ও বপ্ররণ 

িসচবালয় সনজদ টশিালা 2016 এ 

বসে টত িংসিষ্ট সবসর্ সবর্ান 

বমাতাদবক 

গ্রহণ ও বপ্ররণ শািা প্রজর্ােয নয়   
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কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, োজশাহী-এে অধীনস্থ মবভ্াগীয় অমফস সমূরহে ঠিকানা ও স্টফান নম্বে : 

 

েপ্তরেে নাম ঠিকানা স্টফান নম্বে ও ই- মেইল আওতা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ োজশাহী  বাসা # ১৫১, স্টহরতম খাঁ, োজশাহী ০৭২১-৭৭২৩৩০ 

rajvatdiv@yahoo.com 

োজশাহী স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, নারটাে বাড়ী # ০১২৮, লালবাজাে, নারটাে ০৭৭১-৬২৩৪১ 

vatnatore@gmail.com 

নারটাে স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, নওগাঁ  স্টহামডাং # ১৯৬৭-০০, চকএনারয়ত, েয়ারলে স্টমাড়, নওগাঁ ০৭৪১-৮১২৫৯ 

naovatdiv@yahoo. 

নওগাঁ স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  স্টহামডাং # ১৩৫, ওয়া য # ০২, লারখোজপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ০৭৮১-৫২২২৯ 

chapaidiv12@gmail.com 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, পাবনা  আরমনা ম্যানসন, ব্লক-আই,রো  # এ/১১, শালগামড়য়া পাবনা। ০৭৩১-৬৬৩১২ 

cevpabnadiv@gmail.com 

পাবনা স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, মসোজগঞ্জ বাসা # ৩২/১, ওয়া য # ৫, থানাপাড়া, মমলন স্টমাড়, মসোজগঞ্জ ০৭৫১-৬৫০৮১ 

cevsirajdiv@gmail.com 

মসোজগঞ্জ স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, বগুড়া  কাস্টমস কমরপ্রক্স, বনানী বগুড়া ০৫১-৬১৪৭৩ 

cevbogra@yahoo.com 

বগুড়া স্টজলা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট মবভ্াগ, জয়পুেহাট  স্টহামডাং # ১৩৩৭/০৯, কামশয়াবাড়ী, জয়পুেহাট ০৫৭১-৬২৯৮৮ 

cevjoypurhat@gmail.com 

জয়পুেহাট স্টজলা 

 
 

 এ েপ্তরেে আওতাধীন সারকযলসমূরহে ঠিকানা :  

 

েপ্তরেে নাম ঠিকানা ই-মেইল নম্বর স্টফান নম্বে 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, োজশাহী  বাসা # ১৫১, স্টহরতম-খাঁ, োজশাহী cevrajcircle1@gmail.com ০৭২১-৮১১৯৯৭ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, োজশাহী বাসা # ১৫১, স্টহরতম-খাঁ, োজশাহী cevrajc2@gmail.com ০৭২১-৭৭৩৮৪৩ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-৩, োজশাহী বাসা # ১৫১, স্টহরতম-খাঁ, োজশাহী cevrajcircle3@gmail.com - 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, নারটাে বাড়ী # ০১২৮, লালবাজাে, নারটাে vatnatorecircle1@gmail.com ০৭৭১-৬৬৬৯৩ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, নারটাে বাড়ী # ০১২৮, লালবাজাে, নারটাে vatnatorecircle2@gmail.com - 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, নওগাঁ স্টহামডাং # ১৯৬৭-০০, চকএনারয়ত, েয়ারলে স্টমাড়, নওগাঁ naovatcir1@yahoo.com ০৭৪১-৬২৫৩৯ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, নওগাঁ স্টহামডাং # ১৯৬৭-০০, চকএনারয়ত, েয়ারলে স্টমাড়, নওগাঁ naovatcir2@yahoo.com - 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্টহামডাং # ১৩৫, ওয়া য # ০২, লারখোজপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ chapaicircle1@gmail.com ০৭৮১-৫২২২৮ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, স্টহামডাং # ১৩৫, ওয়া য # ০২, লারখোজপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ chapaicircle2@gmail.com - 

mailto:vatnatorecircle1@gmail.com
mailto:vatnatorecircle2@gmail.com
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েপ্তরেে নাম ঠিকানা ই-মেইল নম্বর স্টফান নম্বে 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, পাবনা স্টোজ স্টহামস, বাসা # ৩৮৫/১, মশবোমপুে, পাবনা vatpabnacircle1@gmail.com ০৭৩১-৬৬০৪১ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, পাবনা স্টোজ স্টহামস, বাসা # ৩৮৫/১, মশবোমপুে, পাবনা pabcircle2@gmail.com ০৭৩১-৬৬০১৪ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ঈশ্বেেী সারকযল, পাবনা স্টহামডাং # ৫৪৫/০১, ওয়া য# ০৩, স্টপাস্ট অমফস স্টমাড়, ঈশ্বেেী, 

পাবনা 

cevishwardicircle@gmail.com ০৭৩২৬-৬৩০১২ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, মসোজগঞ্জ ভ ূঁইয়া মারকযট (মিতীয় তলা), এস, এস স্টো , মসোজগঞ্জ cevsirajcircle@gmail.com ০৭৫১-৬২১৭৩ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, মসোজগঞ্জ ভ ূঁইয়া মারকযট (মিতীয় তলা), এস, এস স্টো , মসোজগঞ্জ cevsirajcircle02@gmail.com - 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, বগুড়া বগুড়া কাস্টমস কমরপস্নক্স, বনানী, বগুড়া bogrovatcircle1@gmail.com ০৫১-৬৯৪১১ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, বগুড়া বগুড়া কাস্টমস কমরপস্নক্স, বনানী, বগুড়া bogravatcircle2@gmail.com ০৫১-৬৬৯১০ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-৩, বগুড়া বগুড়া কাস্টমস কমরপস্নক্স, বনানী, বগুড়া bogravatcircle3@gmail.com ০৫১-৬২৬৮০ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-১, জয়পুেহাট স্টহামডাং # ১৮৯০ জামালগঞ্জ স্টো , প্ররফসেপাড়া, জয়পুেহাট cevjoypurhatcir1@gmail.com - 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সারকযল-২, জয়পুেহাট স্টহামডাং # ১৮৯০ জামালগঞ্জ স্টো , প্ররফসেপাড়া, জয়পুেহাট cevjoypurhatcir2@gmail.com - 

 
 

 

 

 

এ কমমশনারেরটে আওতাধীন মবমভ্ন্ন শুল্ক বন্দে ও  শুল্ক স্টস্টশন- 

 

শুল্ক বন্দে/রস্টশরনে নাম ঠিকানা 

স্টসানামসমজে মশবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

েহনপুে শুল্ক স্টস্টশন েহনপুে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

রূপপুর পারোনবিক বিদ্যুৎ মকন্দ্র শুল্ক মেশন রূপপুর, পািনা 

 

 

 

 

 

 

এ কমমশনারেরটে মবমভ্ন্ন শুল্ক কমের াে : 

mailto:cevishwardicircle@gmail.com
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চােঘাট, মমতহাে, োজাবাড়ী, সুলতানগঞ্জ, কানসাট, স্টভ্ালাহাট, কমড়য়াবাজাে, খঞ্জনপুরে ও বারখে আলী এ েপ্তরেে শুল্ক কমের ােসমূহ অবমস্থত । 

 

এ কমমশনারেরটে মবমভ্ন্ন শুল্ক গুোম : 

 
োজশাহী, স্টগাোগাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মশবগঞ্জ, েহনপুে, ঈশ্বেেী, পত্নীতলা, সামত্মাহাে ও বগুড়া স্টকমিয় শুল্ক গুোমসহ সব যরমাট ০৯ (নয়) টি শুল্ক গুোম এ েপ্তরেে আওতাধীন েরয়রে।  

 

সম্মামনত কেোতাগরেে কেেীয় : 

 
১। মূসক এে আওতায় মনবন্ধন গ্রহে বা তামলকাভুক্ত হওয়া; 

২। পণ্য মবমক্র/সেবোরহে পূরব য মবমক্র/সেবোহ মুল্য মবমধ মবধান অনুসেে করে মনরূপন কো; 

৩। পণ্য/রসবা সেবোরহে সময় স্টক্রতা/রভ্াক্তারক সাংখ্যানুক্রমমক মূসক-১১ বা মূসক-১১ক চালানপত্র ইসুযকেে এবাং এে অনুমলমপ  

     ০৫ (পাঁচ) কা যমেবরসে মরে সাংমশস্নষ্ট সারকযরল স্টপ্রেে; 

৪। মূসক ব্যবস্থায় প্রেীত সকল স্টেমজস্টাে সাংেক্ষে এবাং প্রমতমেরনে সেবোহকৃত/মবমক্রত পরণ্যে পমেমান, মূল্য ও প্রাপ্ত মূসক  

     (ভ্যাট) মবক্রয় মহসাব স্টেমজষ্ট্রারে (মূসক-১৭) মলমপবদ্ধকেন; 

৫। প্রমত কে স্টময়ারেে োজস্ব কা যক্ররমে মহসাব মনধ যামেত ফেম মূসক-১৯ োমখলপরত্র পেবতী মারসে ১৫ (পরনে) মেরনে মরে  

     সাংমশস্নষ্ট মূল্য সাংর াজন কে কা যালরয় (সারকযল অমফরস) স্টপ্রেে; 

৬। মূসক কম যকতযা কর্তযক চামহত তথ্যামে সেবোহ এবাং তৎকর্তযক পমেচামলত মনেীক্ষাকার য বা পমেেশ যরন সহর ামগতা প্রোন; 

৭। উৎরস মূসক কতযনকােী প্রমতষ্ঠান কর্তযক  থা থভ্ারব মূসক উৎরস কতযন ও মনধ যামেত সমরয় সেকােী স্টকাষাগারে জমা প্রোন; 

৮। স্ট  স্টকান মবষরয় মলমখত আরবেন োমখরলে প্ররয়াজন হরল মনধ যামেত ১০ (েশ) টাকাে স্টকাট য মফ/ষ্টযাম্প লামগরয় আরবেন োমখলকেে; 

৯। আমোমন, উৎপােন, পণ্য বা স্টসবা মবমক্র ও তৎসাংমশস্নষ্ট সকল স্টলনরেরনে সঠিক মহসাব  সাংেক্ষে; 

১০। আমোমন/েপ্তানীকৃত পরণ্যে মবপেীরত প্রর াজয কোমে এবাং স্থানীয় প যারয় সেবোহকৃত পণ্য/রসবাে উপে প্রর াজয মূসক বা  

    সূত্রমরত, মূসক ও সম্পূেক শুল্ক  থাসমরয় সেকােী স্টকাষাগারে পমেরশাধ মনমিতকেম্নন। 
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সেকােী স্টকাষাগারে োজস্ব জমা স্টেয়াে শুল্কসমূহ : 

 
 

‘‘আমোমন প যারয়’’ 

ক্র: নাং খারতে নাম স্টকা  নাং মন্তব্য 
০১ আমোমন শুল্ক ১/১১৩৩/০০২০/০৪০১  
০২ সম্পূেক শুল্ক আমোমন প যারয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/০০২০/০৭০১  
০৩ মূসক আমোমন প যারয়          ( Value Added Tax) ১/১১৩৩/০০২০/০৩০১  
০৪ স্টেগুরলটমে ম উটি ১/১১৩৩/০০২০/০৪০১  
০৫ সকল মনলাম মবক্ররয় প্রাপ্ত অথ য (রগাবামে পশুসহ) ১/১১৩৩/০০২০/২৬৮১  
০৬ অথ যেন্ড ও জমেমানা(কমের াে এে মােরম ট্যাক্স/োজস্ব পমেরশামধত পশুসহ) ১/১১৩৩/০০২০/১৯০১  
০৭ লাইরসন্স মফ ১/১১৩৩/০০২০/১৮৫৪  
০৮ অমতমেক্ত প্রেত্ত টাকা আোয় (আমোমন প যারয়) ১/১১৩৩/০০২০/২৬৭১  
০৯ কাস্টমস সােচাজয ১/১১৩৩/০০২০/২৬৮১  
১০ অবকাঠারমা উন্নয়ন সােচাজয ১/১১৩৩/০০২০/০৪১২  
১১ মপ্র-মশপরমন্ট সামভ্ যস চাজয ১/১১৩৩/০০২০/২০১৬  
১২ েপ্তামন কে ১/১১৩৩/০০২০/০৫০১  
১৩ অন্যান্য োজস্ব (আমোমন প যারয়) ১/১১৩৩/০০২০/০৯৬১  

 

‘‘আমোমন প যারয়’’ 

ক্র: নাং খারতে নাম স্টকা  নাং মমত্মব্য 
০১ আমোমন শুল্ক ১/১১৩১/০০২০/০৪০১  
০২ সম্পূেক শুল্ক আমোমন প যারয় (Supplementary Duty) ১/১১৩১/০০২০/০৭০১  
০৩ মূসক আমোমন প যারয়          ( Value Added Tax) ১/১১৩১/০০২০/০৩০১  
০৪ স্টেগুরলটমে ম উটি ১/১১৩১/০০২০/০৪০১  
০৫ সকল মনলাম মবক্ররয় প্রাপ্ত অথ য (রগাবামে পশুসহ) ১/১১৩১/০০২০/২৬৮১  
০৬ অথ যেন্ড ও জমেমানা(কমের াে এে মােরম ট্যাক্স/োজস্ব পমেরশামধত পশুসহ) ১/১১৩১/০০২০/১৯০১  
০৭ লাইরসন্স মফ ১/১১৩১/০০২০/১৮৫৪  
০৮ অমতমেক্ত প্রেত্ত টাকা আোয় (আমোমন প যারয়) ১/১১৩১/০০২০/২৬৭১  
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০৯ কাস্টমস সােচাজয ১/১১৩১/০০২০/২৬৮১  
১০ অবকাঠারমা উন্নয়ন সােচাজয ১/১১৩১/০০২০/০৪১২  
১১ মপ্র-মশপরমন্ট সামভ্ যস চাজয ১/১১৩১/০০২০/২০১৬  
১২ েপ্তামন কে ১/১১৩১/০০২০/০৫০১  
১৩ অন্যান্য োজস্ব (আমোমন প যারয়) ১/১১৩১/০০২০/০৯৬১  

  

‘‘স্থানীয় প যারয়’’ 

ক্র: নাং খারতে নাম স্টকা য নাং মন্তব্য 
০১ আবগামে শুল্ক (Excise Duty) ১/১১৩৩/০০২০/০৬০১  
০২ মূসক স্থানীয় প যারয় (উৎরস মূসকসহ মূল্য সাংর াজন কে VAT) ১/১১৩৩/০০২০/০৩১১  
০৩ সম্পূেক শুল্ক উৎপােন প যারয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/০০২০/০৭১১  
০৪ সম্পূেক শুল্ক স্টসবা প যারয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/০০২০/০৭২১  
০৫ টান যওভ্াে কে ১/১১৩৩/০০২০/০৩১৩  
০৬ অথ যেন্ড ও জমেমানা (স্থানীয় প যারয়) ১/১১৩৩/০০২০/১৯০১  
০৭ অমতমেক্ত প্রেত্ত টাকা আোয় (স্থানীয় প যারয়) ১/১১৩৩/০০২০/২৬৭১  
০৮ অনান্য মূসক ১/১১৩৩/০০২০/০৩৯১  
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3. অসিজর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (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। 

 

অবিয াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা (GRS) 

 

মেিা প্রাবিযি অেন্তুষ্ট হযল দাবিত্বপ্রাি কে মকিমার েযে ম াগায াগ করুন। িার কাছ মেযক েোধান পাওিা না মগযল বনযনাক্ত পদ্ধবিযি ম াগায াগ কযর আপনার েেস্য অিবহি করুন। 

 

ক্রবেক কখন ম াগায াগ করযিন কার েযে ম াগায াগ করযিন ম াগায াযগর ঠিকানা বনষ্পবির েেিেীো 

১ দাবিত্বপ্রাি কে মকিমা েোধন বদযি না 

পারযল 

অবিয াগ বনষ্পবি কে মকিমা (অবনক) নাম : জনাব মানস কুমাে বম যন 

পেমব : যুগ্ম কমমশনাে (চলমত োময়ত্ব) 

ম ান : ০২৪৭-৮৬১১১৩ 

ই-মেইল : manash27nbr@gmail.com 

ওযিি : www.cevrajshahi.gov.bd 

 

২ অবিয াগ বনষ্পবি কে মকিমা বনবদ মষ্ট েেযি 

েোধন বদযি না পারযল 

আবপল কে মকিমা নাম : জনাব স্টমাোঃ স্টমায়ারেম স্টহারসন 

পেমব : কমমশনাে (চলমত োময়ত্ব) 

ম ান : ০৭২১-৭৬১০০১ 

ই-মেইল : mmzh1968@yahoo.com 

ওযিি : www.cevrajshahi.gov.bd 

 

৩ আবপল কে মকিমা বনবদ মষ্ট েেযি েোধান 

বদযি না পারযল 

েবিপবরষদ বিিাযগর অবিয াগ ব্যিস্থাপনা মেল অবিয াগ গ্রহণ মকন্দ্র 

৫ নং মগইট, িাংলাযদশ েবিিালি, ঢাকা 

 

 

 

mailto:manash27nbr@gmail.com
mailto:mmzh1968@yahoo.com
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4. 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-11) 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 সকাষাগাজর েিা 

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 সকাষাগাজর েিা প্রদান, প্রতযয়নপত্র ( রি-12ি) োসর ও এ সবষজয় 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। 

 

 


