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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থমন্ত্রণালয় 

অভ্যমত্মরীণ 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 

 

বসটিদজি চাট থার 

 

 

১.  বভ্শি ও বমশি 

বভ্শিঃ রাজস্ব আহরণে তথ্য প্রযুক্তি ক্তির্ভর, সুদক্ষ, সপ্রক্ততর্ ও সসবাপরায়ে একটি দপ্তর প্রক্ততষ্ঠার মাধ্যণম ক্তির্ ভাক্তরত রাজস্ব লক্ষযমাত্রা অজভি। 

 

বমশিঃ  দ্রুত কার্ ভ ক্তিষ্পক্তি, আইি ও ক্তবর্াি সম্পণকভ সেকণহাল্ডারণদর অবক্তহতকরে, কম ভকতভা/কম ভচারীণদর র্থার্থ প্রক্তিক্ষে প্রদাি, তথ্য ও দক্তললাক্তদ সংরক্ষে ও ক্তবতরে, আইি ও ক্তবক্তর্র সঠিক 

প্রণয়াগ, কাক্তয়ক ও পদ্ধক্ততগত সংস্কার সার্ি, দাপ্তক্তরক কাণজ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্তিক্তিতকরে, রাজস্ব কার্ ভক্রণম অংিীদাক্তরত্ব প্রক্ততষ্ঠা। 

 

২. বসবা প্রোদির প্রবতশ্রুবত 

২.১) িাগবরক বসবাঃ 

ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

বসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, বিাি 

িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  মূসক বিববিত প্রবতষ্ঠাদির ব্যবসায় 

কা থক্রম কবম্পউটারায়দির জন্য 

Software ব্যবস্থাপিা।  

তথ্য আোি/প্রোদির 

মাধ্যদম  

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় আইি ও বববধ িারা 

বিধ থাবরত সমদয়র মদধ্য 

িাম: বমাঃ হাসাি-উজ-জামাি খাি 

পেবী: বপ্রাগ্রামার 

বিাি: 01676276892 

ইদমইল: 

hasan_programmer@yahoo.com 

2.  এ েিদরর ওদয়বসাইট এ মূসক সাংক্রান্ত 

তথ্যাবে হাল িাগাে রাখার ববষদয় 

প্রদয়াজিীয় কা থক্রম। 

তথ্য আোি/প্রোদির 

মাধ্যদম 

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় আইি ও বববধ িারা 

বিধ থাবরত সমদয়র মদধ্য 

িাম: বমাঃ হাসাি-উজ-জামাি খাি 

পেবী: বপ্রাগ্রামার 

বিাি: 01676276892 

ইদমইল: 

hasan_programmer@yahoo.com 

বটকসই সমৃবদ্ধ রাজদস্বর প্রবৃবদ্ধ     

mailto:vat_ltu@yahoo.com
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ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

বসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, বিাি 

িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3.  মূসক ববষদয় করোতাগণসহ অন্যান্য 

Stakeholder বের প্রবশক্ষণ 

পবরকল্পিা, বকাস থ বর্জাইি এবাং 

প্রবশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ।  

প্রবশক্ষণ কম থশালা 

আদয়াজি  

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় এি.বব.আর. / 

কবমশিার কর্তথক 

বিধ থাবরত সময় 

িাম: সসয়ে আবতকুর রহমাি 

পেববঃ অবতবরক্ত কবমশিার 

বিািঃ ৪৯৩৬২৯৬৬ 

ইদমইল: satiqur@gmail.com 

4. ক বকন্দ্রীয় বিবিিসহ মূসক বিবিি সাংক্রান্ত 

কা থক্রম। 

তথ্য আোি/প্রোদির 

মাধ্যদম 

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় আইি ও বববধ িারা 

বিধ থাবরত সমদয়র মদধ্য 

সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথা 

5.  মূসক আইি ও বববধর প্রাদয়াবগক ববষদয় 

করোতা ও জিসাধারদণর মদধ্য 

সদচতিতা সৃবষ্টর লদক্ষয বপ্রন্ট, ইদলক্ট্রবিক 

বমবর্য়া এবাং অন্যববধভ্াদব প্রচারণা 

মূলক কা থক্রম গ্রহণ।  

তথ্য আোি/প্রোদির 

মাধ্যদম 

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

বিদে থশিা অনু ায়ী 

মুহাম্মে ইমবতয়াজ হাসাি 

উপ কবমশিার  

স াি: ০১৭৬৭৬৯৫৯০১ 

ইণমইল: 

imtiaz.hassan@custom.gov.bd 

6.  মূসক সাংক্রান্ত বববভ্ন্ন পুস্তক-পুবস্তকা, 

বপাস্টার প্রকাশ, পবত্রকা ও  অন্যান্য 

গণমাধ্যদম ববজ্ঞাপি, প্রবি ইতযাবে 

প্রকাদশর ব্যবস্থা করা, সভ্া বসবমিাদরর 

আদয়াজি করা।  

তথ্য আোি/প্রোদির 

মাধ্যদম 

ওদয়বসাইট/ অবিস 

বহল্পদর্স্ক 

প্রদ াজয িয় বববধিারা বিধ থাবরত 

পদ্ধবতদত 

মুহাম্মে ইমবতয়াজ হাসাি 

উপ কবমশিার 

স াি: ০১৭৬৭৬৯৫৯০১ 

ইণমইল: 

imtiaz.hassan@custom.gov.bd 
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 ২.২) প্রাবতষ্ঠাবিক বসবা 

 

ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
বসবা প্রোদির সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, 

বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

7.   (ক) োবখলপত্র গ্রহণ মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

ধারা ৬৪ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ-৪৭ অনু ায়ী। 

বিববিত ব্যবক্ত “মূসক-৯.১” 

এবাং তাবলকাভুক্ত ব্যবক্ত  

“মূসক-৯.২” এবাং সাংবিষ্ট 

বাবণবজযক েবললাবে। 

 

রাজস্ব কম থকতথা, স্থািীয় মূল্য 

সাংদ াজি কর কা থালয় 

(সাদকথল অবিস) এবাং 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ওদয়বসাইট / এ েিদরর 

ওদয়বসাইট।   

প্রদ াজয িয় োবখলপত্র বপশ করার ৩০ 

বেদির মদধ্য বিষ্পবি 

 সাংবিষ্ট রাজস্ব  কম থকতথা/কম থকতথাগণ 

(খ) ক্তবলণে দাক্তখলপত্র সপণির পদ্ধক্তত মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

ধারা ৬৫ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ-৪৮ অনু ায়ী। 

বিববিত বা তাবলকাভুক্ত 

বকাদিা কর বময়াদের 

োবখলপত্র ববলদম্ব বপশ 

করদত চাইদল  র্া র্ কারণ 

উদেখপূব থক উক্ত কর বময়াে 

বশষ হওয়ার ন্যযিতম ০৭ 

(সাত) বেি পূদব থ িরম 

“মূসক-৯.৩” এ কবমশিার 

বরাবর আদবেি করদত 

পারদবি।  

 

প্রদ াজয িয় কবমশিার আদবেদি প্রেবশ থত 

কারণ যুবক্তযুক্ত ববদবচিা 

কবরদল আদবেি প্রাবির ০৭  

(সাত) বেদির মদধ্য তাহা 

অনুদমােি কবরদবি।  

সাংবিষ্ট রাজস্ব  কম থকতথা/কম থকতথাগণ 

(গ) োবখলপত্র সাংদশাধি মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

ধারা ৬৬ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ-৪৯ অনু ায়ী। 

করোতা ক্রটি বচবিত 

হওয়ার অব্যববহত পর, 

করোতা অিলাইদি 

আবেদির বক্ষত্র ব্যবতদরদক, 

িরম “মূসক-৯.৪” এ 

কবমশিার বরাবর আদবেি 

করদবি।  

প্রদ াজয িয় োবখলপত্র সাংদশাধিীর মাধ্যদম 

সাংবিষ্ট করদময়াদের িীট 

প্রদেয় কর হ্রাস করার বক্ষদত্র, 

আদবেি প্রাবির ৩০ (বত্রশ) 

বেদির মদধ্য কবমশিার উক্ত 

আদবেদির উপর বসদ্ধান্ত প্রোি 

করদবি।  

সাংবিষ্ট রাজস্ব  কম থকতথা/কম থকতথাগণ 
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ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
বসবা প্রোদির সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, 

বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

8.  মূল্য সাংদ াজি কর সাংক্রান্ত 

েবললপদত্রর প্রতযাবয়ত প্রবতবলবপ 

প্রোি। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ১৩২ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ ১১৫ অনু ায়ী। 

িরম মূসক-১৮.২ এবাং 

সাংবিষ্ট বাবণবজযক েবললাবে 

প্রণর্াজয িয় চাবহত েবললপদত্রর উদেখসহ 

সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথার 

বিকট আদবেি করদবি। 

আদবেদির বভ্বিদত ববার্ থ 

কর্তথক বিধ থাবরত বিস গ্রহণ 

কদর সতযাবয়ত প্রবতবলবপ ০৭ 

(সাত) বেদির মদধ্য সরবরাহ 

করা। 

আইি িাখার দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত সহকারী 

কবমশিার/উপ কবমশিার 

স াি িের: 01716660670 

ইদমইল:shakil_acf@yahoo.c

om  

9.   ািবাহি পবরেশ থি, তোবশ ও আটক মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৮৩, ৮৪, ৯১ 

এবাং মূল্য সাংদ াজি কর 

ও সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, 

২০১৬ এর বববধ ৬০, ৬১ 

অনু ায়ী 

িরম “মূসক-১২.১”, 

“মূসক-১২.২”, “মূসক-

১২.৩”, “মূসক-১২.৪”, 

“মূসক-১২.৫” এবাং সাংবিষ্ট 

েবললাবে 

 

সহকারী কবমশিার পে 

ম থাোর বিদে িয় এমি 

কম থকতথা বা এতদুদেদে  

ক্ষমতাপ্রাি কম থকতথা 

প্রণর্াজয িয় মূল্য সাংদ াজি কর আইি ও 

বববধমালা অনু ায়ী সবধ 

চালািপত্র ব্যবতদরদক বকাি 

পণ্য সরবরাহ বা বসবা প্রোদির 

বক্ষদত্র কর িাঁবকর ববষয়টি 

প্রতীয়মাি হদল ক্ষমতাপ্রাি 

কম থকতথা কর্তথক পণ্য 

সরবরাহকারী বা বসবা 

প্রোিকারীর বিকট হদত 

সাংবিষ্ট েবললাবে আটদকর 

পরবতী ০৩(বতি) কা থবেবদসর 

মদধ্য িরম মূসক-১২.৪ এ 

প্রার্বমক প্রবতদবেি ও 

১৫(পদির) কা থবেবদসর মদধ্য 

িরম মূসক-১২.৫ এ চূড়ান্ত 

প্রবতদবেি কবমশিার বরাবর 

োবখল করদত হদব। 

সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার 

এর বির্তত্বাধীি েল/ কবমশিার 

কর্তক মদিািীত কম থকতথা। 

 

10.  জব্দকৃত পণ্য ও পণ্যবাহী  াি ছাড় 

প্রোি 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৯১ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ ৬৩ অনু ায়ী 

সাংবিষ্ট শাখা/ 

ববভ্াগ/সাদকথল 

প্রণর্াজয িয় ক্তিষ্পক্তি হণল িতভপূরে সাণপণক্ষ 

৭(সাত) কার্ ভক্তদবণসর মণধ্য 

সাংবিষ্ট ন্যায় বিণ থয়িকারী কম থকতথা 
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ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
বসবা প্রোদির সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, 

বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

11.  করোতার অর্ থনিবতক কা থক্রম 

বিরীক্ষা ও অনুসিাি 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৯০ অনু ায়ী 

বিরীক্ষা সাংক্রান্ত েবললাবে প্রণর্াজয িয় কক্তমিিার কর্তভক ক্তির্ ভাক্তরত 

সময় 

কবমশিার কর্তক গঠিত বিরীক্ষা েল 

12.  উপকরণ-উৎপাে সহগ ব াষণা 

সাংক্রান্ত কা থাবলী 

মূল্য সংণর্াজি ও সম্পূরক 

শুল্ক আইি, ২০১২ এর র্ারা 

৩২ এর উপ র্ারা (৫) এবং 

মূল্য সংণর্াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক ক্তবক্তর্মালা, 

২০১৬ এর ক্তবক্তর্-২১ 

অনু ায়ী 

 রম “মূসক-৪.৩” এবং 

সংক্তিষ্ট বাক্তেক্তজযক দক্তললাক্তদ 

প্রণর্াজয িয়  র্া র্ েবললাবেসহ আদবেি 

প্রাবির ১৫ (পদির) কা থ 

বেবদসর মদধ্য বিষ্পবি/ 

কবমশিাদরর বিকট আপবি 

উত্থাপি করদল বস অনু ায়ী 

বিষ্পবি। 

সংক্তিষ্ট ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা 

13.  বববধ ববহর্ভ থত বরয়াত কতথি/বাবতদলর 

ববরুদদ্ধ আপীল 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ১২১ অনু ায়ী 

বরয়াত গ্রহদণর সপদক্ষ 

প্রদয়াজিীয় েবললাবে, 

সাংবিষ্ট সাদকথল 

প্রণর্াজয িয়  র্া র্ েবললাবেসহ আদবেি 

প্রাবির পর আইিানুগ প্রবক্রয়ায় 

বিষ্পবিদ াগ্য। 

বরয়াত বাবতদলর আদেশোিকারী 

কম থকতথার উর্ধ্থতি কম থকতথা 

14.  অসাবধািতাবশত: বা ভুলবশত: বা 

ভুল ব্যাখ্যার কারদণ পবরদশাবধত বা 

অবধক পবরদশাবধত বদল োবীকৃত 

মূসক/সম্পূরক শুল্ক বিরত প্রোি 

(বরিান্ড)। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৬৮ ও ধারা ৬৯ 

অনু ায়ী। 

িরম মূসক-৯.১ এর মাধ্যদম 

কবমশিার বরাবর আদবেি 

করদত পারদবি  

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ও এ েিদরর ওদয়বসাইট। 

প্রণর্াজয িয় আদবেি প্রাবির ৯০ (িব্বই) 

বেদির মদধ্য েবললপত্র ও 

বেজারী জমা  াচাই কদর 

 র্া র্ পাওয়া বগদল 

অনুদমােি বেয়া হয়। 

কক্তমিিার 

স াি-৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল: 

vat_ltu@yahoo.com 

15.  কবম্পউটারাইজর্ চালািপত্র ব্যবহার। মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, 

২০১৬ এর বববধ ৪০ 

অনু ায়ী। 

িীবত ও বাস্তবায়ি শাখা/ 

কবমশিার এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববাদর্ থরওদয়বসাইট  

ও এ েিদরর ওদয়বসাইট। 

প্রণর্াজয িয় সংক্তিষ্ট ক্তবক্তর্ণত বক্তে ভত সময়। কক্তমিিার 

স াি-৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল: 

vat_ltu@yahoo.com 

16.  বদকয়া/প্রাপ্য রাজস্ব আোদয়র 

কা থক্রম। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৯৫ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ ৬৮ অনু ায়ী। 

বরিান্ড ও বদকয়া রাজস্ব 

শাখা। 

প্রণর্াজয িয় প্রণর্াজয িয় সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার 

ও সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় কম থকতথা, 

স াি: ০১৭৬৭৬৯৫৯০১   

ইণমইল: 

imtiaz.hassan@custom.gov.

bd 

17.  অব্যবহৃত বা ব্যবহার অনুপদ াগী 

উপকরণ বিষ্পবি। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, 

২০১৬ এর বববধ ২৪ (ক) 

িরম মূসক-৪.৪ এ 

ববভ্াগীয় কা থালয়/ ববভ্াগীয় 

কম থকতথা  এবাং জাতীয় 

প্রণর্াজয িয় ১৫ (পদির) কা থবেবস সংক্তিষ্ট ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা 
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ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
বসবা প্রোদির সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, 

বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনু ায়ী। রাজস্ব ববাদর্ থর ওদয়বসাইট 

ও এ েিদরর ওদয়বসাইদট 

আদবেি করদবি। 

18.  ক্ষবতগ্রস্থ বা র্ধ্াংসপ্রাি বা সরবরাদহর 

অদ াগ্য পণ্য বিষ্পবি। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, 

২০১৬ এর বববধ ২৪(খ) 

এবাং বববধ ২৪(গ) অনু ায়ী। 

িরম মূসক-৪.৫ এ ববভ্াগীয় 

কম থকতথা কর্তথক  

তেন্ত সাদপদক্ষ ববভ্াগীয় 

কম থকতথা বিষ্পবি করদবি 

এবাং জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ থর 

ও এ েিদরর ওদয়বসাইট। 

 

প্রণর্াজয িয় ৩০ (বত্রশ) বেদির মদধ্য 

বিষ্পবিদ াগ্য 

সংক্তিষ্ট ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা 

19.  ব্যর্ থতা বা অবিয়দমর বক্ষদত্র জবরমািা 

আদরাপ। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ৮৫ অনু ায়ী। 

মামলা সাংবিষ্ট েবললাবে 

এবাং িরম মূসক-১২.৬ ও 

িরম মূসক-১২.১২ 

প্রণর্াজয িয় অর্ থেন্ড আদরাদপর বক্ষদত্র 

সাংবিষ্ট বিববিত ব্যবক্ত/ 

প্রবতষ্ঠািদক  শুিািীর সুদ াগ 

প্রোি (মূসক আইি ও বববধদত 

ববি থত সমদয়র মদধ্য)। 

ন্যায় বিণ থয়দির ক্ষমতা অনুসাদর 

সাংবিষ্ট কম থকতথা 

20.  বদকয়া কর বকবস্তদত পবরদশাদধর 

সুদ াগ। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এর ধারা ১০৬ এবাং মূল্য 

সাংদ াজি কর ও সম্পূরক 

শুল্ক বববধমালা, ২০১৬ এর 

বববধ ৯৪ অনু ায়ী। 

ববচারাদেদশর কবপ। প্রণর্াজয িয় অিবধক ১২(বার) মাস কক্তমিিার 

স াি-৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল: 

vat_ltu@yahoo.com 

21.  করোতাগদণর বলবখত ও  বমৌবখক 

প্রদের জবাবসহ সকল প্রকার 

সহায়তা প্রোি। 

মূল্য সাংদ াজি কর ও 

সম্পূরক শুল্ক আইি, ২০১২ 

এবাং মূল্য সাংদ াজি কর 

ও সম্পূরক শুল্ক বববধমালা, 

২০১৬ অনু ায়ী। 

করোতা বসবা ও ইউবিট 

বপ্রািাইল শাখা/তথ্য 

অবধকার আইদির আওতায় 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা। 

প্রণর্াজয িয় বমৌবখক প্রদের বক্ষদত্র 

তাৎক্ষবণকভ্াদব এবাং বলবখত 

প্রদের বক্ষদত্র পূণ থাঙ্গ আদবেি 

প্রাবির ৩(বেি) কা থবেবসসর 

মদধ্য। 

সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার, 

স াি: ০১৭৬৭৬৯৫৯০১  

ইণমইল: 

imtiaz.hassan@custom.gov.

bd 

22.  তথ্য অবধকার আইি সম্পবকথত 

ববষয়াবে। 

তথ্য অবধকার আইি, 

২০০৯ এর ধারা ৩.৩(ক) 

ও ১০ অনু ায়ী। 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা। তথ্য অক্তর্কার 

আইি, ২০০৯ 

এর র্ারা 

৩.৩(গ) 

সমাতাণবক সসবা 

অিবধক ৩০ কা থবেবস িাম : সসয়ে আবতকুর রহমাি 

পদক্তব : অবতবরক্ত কবমশিার 

স াি : ৪৯৩৬২৯৬৬ 

ইদমইল:satiqur@gmail.com 
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ক্রবমক

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি 

বসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
বসবা প্রোদির সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা(িাম, পেবব, 

বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রদাি এবং র্ারা 

৩.৩(ঘ) সত 

উক্তিক্তখত সকাণে 

সেজাক্তর চালাণির 

মাধ্যণম জমা 

প্রদাি করণত 

হণব। 

23.  পণ্য ও বসবা ক্রয়-ববক্রয় সাংক্রান্ত পাববলক প্রবকউরদমন্ট 

আইি,  ২০০৬ ও পাববলক 

প্রবকউরদমন্ট  ক্তবক্তর্মালা, 

২০০৮ অনুর্ায়ী। 

লবজবস্টকস, পূতথ ও সাধারণ 

শাখা 

প্রণর্াজয িয় পাববলক প্রবকউরদমন্ট আইি,  

২০০৬ ও পাববলক 

প্রবকউরদমন্ট  ক্তবক্তর্মালা, 

২০০৮ এ বক্তে ভত সময়। 

সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার, 

বজএল শাখা 

স াি: ০১৭২২৩৬৬৫৪৬ 

ইদমইল:msreza.es@gmail.c

om 

24.  

বচঠিপত্র/র্াক/পাদস থল/ দ্রব্যাবে গ্রহণ ও 

বপ্ররণ। 

সক্তচবালয় ক্তিণদ ভিমালা, 

২০১৪ এ বক্তে ভত সংক্তিষ্ট 

ক্তবক্তর্ ক্তবর্াি অনু ায়ী 

গ্রহণ ও বপ্ররণ শাখা প্রণর্াজয িয় সাংবিষ্ট বববধ অনু ায়ী সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার, 

বজএল শাখা 

স াি: ০১৭২২৩৬৬৫৪৬ 

ইদমইল:msreza.es@gmail.c

om 
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২.৩)  অভ্যন্তরীণ বসবাঃ 

ক্রবমক 

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি। 

বসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(িাম, পেবব, বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1  

বজবপএি এর অবগ্রম 

মঞ্জুবর। 

সাধারণ ভ্ববষ্য তহববল ক্তবক্তর্মালা, ১৯৭৯ 

অনু ায়ী 

বহসাব ও কযাশ 

শাখা। 

প্রদ াজয 

িয় 

সাংবিষ্ট বববধ 

অনু ায়ী 

বহসাব ও কযাশ শাখার োবয়ত্বপ্রাি  কম থকতথা (বর্বর্ও) 

স াি: 01711070161 

 

2  

গৃহবিম থাণ, বমাটর 

সাইদকল, বমাটরকার, 

বাইসাইদকল, 

কবম্পউটার অবগ্রম 

মঞ্জুর। 

সাধারণ ভ্ববষ্য তহববল ক্তবক্তর্মালা, ১৯৭৯ 

অনু ায়ী 

বহসাব ও কযাশ 

শাখা। 

প্রদ াজয 

িয় 

সাংবিষ্ট বববধ 

অনু ায়ী 

বহসাব ও কযাশ শাখার োবয়ত্বপ্রাি  কম থকতথা (বর্বর্ও) 

স াি: 01711070161 

3  
অবজথত ছুটি, শ্রাবন্ত 

ববদিােি ছুটি 

ববএসআর পার্ ভ-১, ২ ও বিধ থাবরত ছুটি 

বববধমালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী 

বহসাব ও কযাশ 

শাখা এবাং 

জিপ্রশাসি শাখা। 

প্রদ াজয 

িয় 

বববধ অনু ায়ী বহসাব ও কযাশ শাখার োবয়ত্বপ্রাি  কম থকতথা(বর্বর্ও) স াি: 

01711070161 

 

4  
বপআরএল মঞ্জুর 

(ক্তিতীয় সেেী পর্ ভন্ত) 

ববএসআর পার্ ভ-১, ২ অনু ায়ী জিপ্রশাসি শাখা। প্রদ াজয 

িয় 

বববধ অনু ায়ী  

5  

োিবরক/আবাবসক 

বটবলদিাি সাংদ াগ 

মঞ্জুবর 

বটবলদিাি িীবতমালা, ২০০৪ অনু ায়ী বজএল শাখা প্রদ াজয 

িয় 

সাংবিষ্ট 

িীবতমালায় 

উবেবখত 

সময়। 

সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার, বজএল শাখা 

স াি: ০১৭২২৩৬৬৫৪৬ 

ইদমইল:msreza.es@gmail.com 

6  

ববহঃবাাংলাদেশ ছুটি 

মঞ্জুর 

প্রধািমন্ত্রীর ক থালদয়র পবরপত্র িাং 

০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-

১৪৪(৫০০), তাবরখ- ১৯.০৬.২০১১বখঃ ও 

জাতীয় রাজস্বদবাদর্ থর পবরপত্র িাং 

০৮.০১.০০০০.০১৩.১৬.০০১-

১৫/৩১৬(১৯), তাবরখ- ২৫.০৩.২০১৫ বরঃ 

বমাতাদবক 

জিপ্রশাসি শাখা প্রদ াজয 

িয় 

বববধ অনু ায়ী কবমশিার 

স াি িের: ৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল: vat_ltu@yahoo.com 

7  

বপিশি মঞ্জুর প্রর্ম ও বিতীয় বশ্রণীর কম থকতথাগণ কর্তথক 

কবমশিাদরর মাধ্যদম জাতীয় রাজস্ব ববার্ থ 

বরাবর আদবেি করদত হয় এবাং জাতীয় 

রাজস্ব ববার্ থ হদত তা অনুদমােি করা হয়। 

জিপ্রশাসি ও 

মািবসম্পে 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

এবাং বহসাব ও 

প্রদ াজয 

িয় 

প্রদ াজয িয় কক্তমিিার, 

স াি িের: ৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল:vat_ltu@yahoo.com 
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ক্রবমক 

িাং 
বসবার িাম বসবাপ্রোি পদ্ধবত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থাি। 

বসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

বসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম থকতথা  

(িাম, পেবব, বিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কযাশ শাখা। 

8  

মূসক আইি ও বববধর 

প্রাদয়াবগক ববষদয় 

করোতা ও 

জিসাধারদণর মদধ্য 

সদচতিতা বৃবদ্ধর লদক্ষয 

বপ্রন্ট, ইদলক্ট্রবিক 

বমবর্য়া এবাং 

অন্যববধভ্াদব প্রচারণা 

মূলক কা থক্রম গ্রহণ।  

তথ্য আোি/প্রোদির মাধ্যদম এলটিইউ (ভ্যাট), 

বহল্প বর্স্ক 

প্রদ াজয 

িয় 

সংক্তিষ্ট 

ক্তবক্তর্ণত বক্তে ভত 

সময়। 

সহকারী কবমশিার/ উপ কবমশিার, 

স াি: ০১৭৬৭৬৯৫৯০১ 

ইণমইল: imtiaz.hassan@custom.gov.bd 

9  

পুরস্কার প্রোি মূল্য সাংদ াজর কর, সম্পূরক শুল্ক ও 

টাি থওভ্ার কর (পুরস্কার মঞ্জুরী) বববধমালা, 

২০০৭  

ববচার ও আইি 

শাখা 

প্রদ াজয 

িয় 

পুরস্কার 

মঞ্জুরী 

বববধমালা, 

২০০৭ এ 

বিধ থাবরত 

সময় ও 

পদ্ধবত 

কক্তমিিার 

স াি-৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল:vat_ltu@yahoo.com 

 



 10 

   োবয়ত্বপ্রাি ববভ্াগীয় কম থকতথা এবাং সাদকথল কম থকতথাগদণর পেবী, বিাি িম্বর এবাং ই-বমইলঃ 

 

ববভ্াগ/ সাদকথল কম থকতথা ববভ্াগ/ সাদকথল কম থকতথার পেম থাো বিাি িম্বর ই-বমইল িম্বর 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা ক্তবর্াগ- ১ সহকারী কবমশিার স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১০৪) ltuvatd1@gmail.com 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা,  ক্তবর্াগ- ২,  সহকারী কবমশিার,  স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১২) ltuvatd2@gmail.com 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা ক্তবর্াগ- ৩ উপ কবমশিার স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১৮) ltuvatd3@gmail.com 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা ক্তবর্াগ- ৪ সহকারী কবমশিার স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১১) ltuvatd4@gmail.com 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা ক্তবর্াগ- ৫ উপ কবমশিার স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১৩২) ltuvatd5@gmail.com 

ক্তবর্াগীয় কম ভকতভা ক্তবর্াগ- ৬ উপ কবমশিার স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১২৫) ltuvatd6@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা সাণকভল-১ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১৫) ltuvatd1@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা সাণকভল-২ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১২৮) ltuvatd2@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা সাণকভল-৩ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১৬) ltuvatd3@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা সাণকভল-৪ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১২৭) ltuvatd4@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা সাণকভল -৫ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১১৪) ltuvatd5@gmail.com 

সাণকভল কম ভকতভা  সাণকভল-৬ রাজস্ব কম ভকতভা স াি িের- ৪৯৩৬২৯৬৭ (১৩০) ltuvatd6@gmail.com 

 

৪. আপিার কাদছ আমাদের প্রতযাশাঃ 

 

ক্রবমক িাং প্রবতশ্রুবত/কাবিত বসবা প্রাবির লদক্ষয করণীয় 

1.  ক্তির্াক্তরত  রম সঠিকর্াণব পূরেপূব ভক আণবদি জমা। 

2.  সঠিক পদ্ধক্ততণত প্রণয়াজিীয় ক্ত স পক্তরণিার্ করা। 

3.  সাক্ষাণতর জন্য ক্তির্ ভাক্তরত সমণয়র পূণব ভই উপক্তিত থাকা। 

4.  সকল প্রকার পণ্য সরবরাহ ও সসবা প্রদাণির সক্ষণত্র মূসক চালািপত্র ( রম মূসক-৬.৩, ৬.৫) প্রদাি। 

5.  ক্তবক্তর্বদ্ধ পদ্ধক্ততণত সকল ক্রণয়র ক্তহসাব ক্রয় সরক্তজোণর (িরম মূসক-৬.১) ও ক্তবক্রণয়র ক্তহসাব ক্তবক্রয় সরক্তজোণর (মূসক-৬.২) সংরক্ষে। 

6.  পণ্য ও সসবা সরবরাণহর ক্তর্ক্তিণত প্রণদয় র্থার্থ পক্তরমাে মূসক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী কর, অন্যান্য করাক্তদ ও অথ ভদন্ড ক্তির্ ভাক্তরত ক্তহসাব সকাণে সেজাক্তর চালাণির মাধ্যণম সরকাক্তর 

সকাষাগাণর জমা প্রদাি এবং চলক্তত ক্তহসাব সরক্তজোর (মূসক-১৮) র্থার্থর্াণব রক্ষোণবক্ষে। 

7.  উৎণস মূসক আদায়/ কতভিণর্াগ্য খাণত র্থাসমণয় ক্তির্ ভাক্তরত হাণর মূসক আদায়/কতভি, ক্তির্ ভাক্তরত সমণয়র মণধ্য সরকাক্তর সকাষাগাণর জমা প্রদাি, প্রতযয়িপত্র ( রম-১২খ) জাক্তর ও এ 

ক্তবষণয় সরক্তজোর রক্ষোণবক্ষে। 

8.  প্রক্তত কর সময়াণদ মূসক দাক্তখলপত্র (িরম মূসক-৯.১) পরবতী মাণসর ১৫ তাক্তরণখর মণধ্য (বীমার সক্ষণত্র ২০ তাক্তরখ) সাণকভল অক্ত ণস দাক্তখল করা। 

9.  মূসক দক্তললাক্তদ ও বাক্তেক্তজযক দক্তললাক্তদ পরীক্ষা, ক্তহসাব পরীক্ষা, ব্যবসায় অঙ্গি ও পণণ্যর মজুদ পক্তরদি ভি, কাক্তিত তথ্য সরবরাহ এবং ক্তিরীক্ষার সক্ষণত্র মূসক কম ভকতভাণদর আইিানুগ 

সহণর্াক্তগতা প্রদাি। 
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 ৫. অবভ্দ াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপিা (GRS) 

 

সসবা প্রাক্তপ্তণত অসন্তুষ্ট হণল দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম ভকতভার সংণগ সর্াগাণর্াগ করুি। ক্ততক্তি সমার্াি ক্তদণত ব্যথ ভ হণল ক্তিণনাি পদ্ধক্ততণত সর্াগাণর্াগ কণর আপিার সমস্যা অবক্তহত করুি। 

 

ক্রবমক 

িাং 
কখি ব াগাদ াগ করদবি ব াগাদ াদগর ঠিকািা বিষ্পবির সময়সীমা 

১. দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম ভকতভা সমার্াি ক্তদণত ব্যথ ভ হণল GRS স াকাল পণয়ন্ট কম ভকতভা 

িাম : সসয়ে আবতকুর রহমাি  

পদক্তব : অবতবরক্ত কবমশিার 

স াি : ৪৯৩৬২৯৬৬ 

ইদমইল: satiqur@gmail.com 

ক্ততি মাস 

২. GRS স াকাল পণয়ন্ট কম ভকতভা ক্তিক্তদ ভষ্ট সমণয় 

সমার্াি ক্তদণত ব্যথ ভ হণল 

িাম : ওয়াবহো রহমাি বচৌধুরী 

পদক্তব : কবমশিার 

স াি: ৪৯৩৬২৯৬১ 

ইদমইল : vat_ltu@yahoo.com 

এক মাস 

৩. আবপল কম থকতথা বিবে থষ্ট সমদয় সমাধাি বেদত ব্যর্ থ 

হদল  

মবন্ত্রপবরষে ববভ্াদগর অবভ্দ াগ ব্যবস্থাপিা বসল, অবভ্দ াগ গ্রহণ বকন্দ্র, ৫িাং বগট, 

বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

বতি মাস 

 


