সিটিজেন চার্ টার
(ওজেবিাইজর্ প্রদর্টজনর েন্য)
সির্ন ও সির্ন
সির্নঃ

সবদ্যিান মূিক ব্যবস্থার কার্ টকর পসরপালন িংস্কৃসি গজে তিালার প্রোি এবং িীসিমুক্ত কর পসরজর্াধ পসরজবর্ সৃসির িাধ্যজি অিযন্তরীণ উৎি তেজক োিীে অে টনীসিজি িম্পজদর
তর্াগান।

সির্নঃ সবদ্যিান আইন ও সবসধর সনজিটাহ ও ন্যােসিসিক প্রজোজগর িাধ্যজি ব্যবিা বান্ধব মূিক প্রর্ািন গজে তিালা এবং সনধ টাসরি রােস্ব লক্ষ্যিাত্রা অেটন।
তিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি
নাগসরক তিবা
১
ক্রঃ
নঃ

১.

২
তিবার নাি

3

মূল্য িংজর্ােন
কর আইন এর
আওিাে সনবন্ধন
প্রদান

মূিক সনবন্ধজনর েন্য
মূিক িরি-৬ এর
িাধ্যজি সবিাগীে
কিটকিটা বরাবর
আজবদন দাসখল করজি
হজব। প্রজোেনীে
দসললাসদ প্রাসপ্ত িাজপজক্ষ্
আজবদন দাসখজলর ০২
(দুই) কার্ ট সদবজির
িজধ্য সবিাগীে কিটকিটা
সনবন্ধন প্রদান করজবন।

র্ান টওিার কজরর
আওিাে
িাসলকাভুসক্ত

র্ান ট ওিার কর
িাসলকাভুসক্তর আজবদন
প্রাসপ্তর ০৭ (িাি)
কার্ টসদবজির িজধ্য
সবিাগীে কিটকিটা
সনবন্ধন প্রদান করজবন।
১. Online এ যে য োন
স্থোন হতে ননবন্ধন গ্রহন।
পতে ননম্নভোতব:
২। যহল্প যেস্ক, নবভোিীয়
দপ্তর হতে। এবং
৩। োস্টমস্, এক্সোইজ ও
ভযোট নমশনোতরট, ঢো ো
(দনেণ), ঢো ো এর যহল্প
যেস্ক।

৩.

5
য়

ময়

১. Online এ যে য োন
স্থোন হতে ননবন্ধন গ্রহন
রোর জন্য আতবদন
পোঠোতনো েোতব। এ যেতে
য োন সমস্যো হতে যহল্প
যেস্ক বো ে যসন্টোতরর
সহতেোনিেো প্রদোন রো
হয়। পতে ননম্নভোতব:
২। যহল্প যেস্ক, নবভোিীয়
দপ্তর হতে। এবং
৩। োস্টমস্, এক্সোইজ ও
ভযোট নমশনোতরট, ঢো ো
(দনেণ), ঢো ো এর যহল্প
যেস্ক।

২.

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

কুটির সর্জের
আওিাে
িাসলকাভুসক্ত

িংসিি প্রজ্ঞাপজনর র্িটিমূহ
পালন িাজপজক্ষ্ সবিাগীে
কিটকিটা প্রজোেনীে
িদন্তপূব টক মূিক-৮ এ
িাসলকাভুক্ত করজবন।

১. োিীে পসরচে পজত্রর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
২. টিন (TIN) িনদ এর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
৩. তেড লাইজিন্স এর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
৪. ব্যাংক এর প্রিযেনপত্র এর
িজর্াকসপ (িিযাসেি)
৫. ২(দুই) কসপ পািজপার্ ট িাইজের
ছসব (িিযাসেি)
৬. অসিি িাোর চুসক্তপজত্রর
িজর্াকসপ (িিযাসেি)
৭. আইআরসি এর িিযাসেি
িজর্াকসপ (আিদানীকারক এর
তক্ষ্জত্র)
৮. ইআরসি এর িিযাসেি িজর্াকসপ
(রপ্তাসনকারক এর তক্ষ্জত্র)
৯. মূিক -৭ (উৎপাদনকারীর তক্ষ্জত্র
প্রজর্ােয)
১০. প্রসিষ্ঠান/প্রাঙ্গন এর নীল নকর্া
১১. িাসলকানা বা িাো িংক্রান্ত
দসললাসদ এর িজর্াকসপ (িিযাসেি)
১২. অেরাইজের্ন পত্র (প্রজর্ােয
তক্ষ্জত্র)
ট
১৩. তিজিাজরন্ডাি অব আটিজকল
(সলঃ তকাম্পানীর তক্ষ্জত্র)
১৪. অংর্ীদার চুসক্তনািা (প্রজর্ােয
তক্ষ্জত্র)
১. োিীে পসরচে পজত্রর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
২. টিন (TIN) িনদ এর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
৩. তেড লাইজিন্স এর িজর্াকসপ
(িিযাসেি)
৪. ব্যাংক এর প্রিযেনপত্র এর
িজর্াকসপ (িিযাসেি)
৫. ২ (দুই) কসপ পািজপার্ ট িাইজের
ছসব (িিযাসেি)
৬. অসিি িাোর চুসক্তপজত্রর
িজর্াকসপ (িিযাসেি)
৭. িাসলকানা বা িাো িংক্রান্ত
দসললাসদ এর িজর্াকসপ (িিযাসেি)
-ঐ-

১।

য়
/
ফ ম

ম ,
ও

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

ম
য়
।
যজযোৎস্নো
মতেক্স (৩য়
েেো) ২৪,
যেোপখোনো যরোে,
ঢো ো। য োন:
৯৫৬৫৭৪৮, ইতিইল :
cevmotidiv
@yahoo.c
om
২।

ম ,
ও
ও
য়
।
নোভোনো নেএইচ
টোওয়োর, েট
নং-৬, পোন্থপথ
যরোে, ঢো ো১২১৫। য োন:
৯১৩৪৯৫৫, ইতিইল :

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

,
)
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 401
তিানঃ ৫৮৩১৫৯৬৪
ইজিইলঃ cevdhksouth
@yahoo.com

,
-১
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 404
তিানঃ ৯৩৪০১২৪
ইজিইলঃ shamunbr@
gmail.com

ম ,
ও

য়
।
১৬৯, শহীদ
সসয়দ নজরুে
ইসেোম সরনণ,
পুরোনো পল্টন
ঢো ো। য োন:
৯৫৭৩২১৮, ইতিইল :
cevsegundi
v@yahoo.c
om

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল
ম
,
ম
,
ও
য় , কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 420
তিান: 48311814
ই-তিইল :

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

৩।

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

:)-২,
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 531
তিানঃ ৯৩৬২৫৭৯
ইজিইলঃ
fazlulnbr@gmail.co
m

১
ক্রঃ
নঃ

৪.

৫.

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

5
য়

য়
/
ফ ম

ময়

সনবন্ধন বাসিজলর
েন্য আজবদন

মূল্য িংজর্ােন
কর সনবন্ধন
বাসিজলর
আজবদন সনষ্পসি

ব্যবিার কার্ টক্রি বন্ধ
করার ১৪ সদজনর িজধ্য
আজবদন করজি হজব।

িিেিীিা সনধ টাসরি
তনই। িজব িদন্ত
িাজপজক্ষ্ দ্রুিিার িাজে
আজবদজনর সবষেটি
সনষ্পসিজর্াগ্য।

১. মূিক িরি-১০ এ আজবদন
করজি হজব।
২. করদাসেিা িম্পসকটি র্াবিীে
কাগেপত্রাসদ।

১. মূিক িরি-১০ এ আজবদন
করজি হজব।
২. করদাসেিা িম্পসকটি র্াবিীে
কাগেপত্র।

cevtejdiv@
gmail.com
৪।

য়
।
বোনি নম্বর-৪৬
যরোে নং-৯/এ
ধোনমনি, ঢো ো।
য োন:
৯১৪৫৫৮১, ইতিইল :
cevdhandi
v@
yahoo.co
m

৭.

৮.

র্ান টওিার কর
িাসলকাভুক্ত
প্রসিষ্ঠাজনর
বাসষ টক র্ান টওিার
ত াষণা
র্ান টওিার কর
িংক্রান্ত বাসষ টক
ত াষণা মূিক২(খ) এর সনষ্পসি

সনবন্ধন িংক্রান্ত
িজের
পসরবিটজনর েন্য
আজবদন/
অবসহিকরণ

প্রসি বছজরর প্রেি ৩০
সদজনর িজধ্য ত াষণা
প্রদান করজি হজব।

১. মূিক িরি-২(খ)
২. মূিক িরি-৪

র্ান টওিার কর িংক্রান্ত
বাসষ টক িরি মূিক২(খ) তি স্থানীে মূিক
কার্ টালজে দাসখল করজি
হজব। ত াষণাটি সবিাগীে
কিটকিটা কর্তটক গৃহীি
হজল িা পরবিী ৩০
কার্ টসদবজির িজধ্য
সনষ্পসিজর্াগ্য।
পসরবিটন কার্ টকর
হওোর ১৪ সদন আজগ
অবসহি করজি হজব।

১. মূিক িরি-২ (খ) র্ান টওিার
িংক্রান্ত ত াষণাপত্র
২. মূিক িরি-৪ র্ান টওিার কর
দাসখলপত্র

১.মূিক িরি-৯ এ আজবদন।
২. করদাসেিা সনরূপজণর েন্য
র্াবিীে দসললাসদ।

৮.

ব্যবিার স্থান বা
পসরসস্থসির
পসরবিটন িংক্রান্ত
আজবদজনর
সনষ্পসি

িিেিীিা সনধ টাসরি
তনই। িজব িদিত্ম
িাজপজক্ষ্য দ্রুিিার িাজে
আজবদজনর সবষেটি
সনষ্পসিজর্াগ্য।

৯.

ব্যবিা কার্ টক্রি
বন্ধ রাখা বা
িািসেক সবরি
রাখা এবং
পুনরাে চালু করা

সবরি োকাঃ অন্যযন ২৪
ন্টা আজগ অবসহি
করজি হজব।
র্াচাইকরণঃ ০৫
কার্ টসদবজির িজধ্য
পুনরাে চালুকরণঃ
অন্যযন ২৪ ন্টা আজগ
অবসহি করজি হজব।

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

,
:),
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম:
তিানঃ
ইজিইলঃ arifcustoms
@gmail.com

ম ,
ও

য়
।
২৭/২ ঢোত শ্বরী
যরোে
েোেবোি, ঢো ো।
য োন:
৯৬৭৪৮৯০, ইতিইল :
cevlalbagd
iv@
yahoo.co
m
৬।

১. মূিক িরি-৯ এ আজবদন।
২. করদাসেিা সনরূপজণর েন্য
র্াবিীে দসললাসদ।

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

ম ,
ও
ম

৫।

৬.

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবিাগীে কিটকিটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
িসিসিল সবিাগ, ঢাকা। যজযোৎস্নো
মতেক্স (৩য় েেো) ২৪,
যেোপখোনো যরোে, ঢো ো।
ই-তিইল : cevmotidiv@
yahoo.com
তিান: ৯৫৬৫৭৪৮

ম ,
ও
য়

য়
।
৪/এ ইংনেশ
যরোে
(৪থ থ ও ৫ম
েেো) ঢো ো।
য োন:
৭১১০০১৬,
ই-তিইল :
cevkotodiv
@
yahoo.co
m

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান
৭।

ফ
ম
সবিাগীে কিটকিটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
তিগুনবাসগচা সবিাগ, ঢাকা।
১৬৯, শহীদ সসয়দ নজরুে
ইসেোম সরনণ, পুরোনো পল্টন
ঢো ো।
তিান: ৯৫৭৩২১৮
ই-তিইল : cevsegundiv@
yahoo.com

ম ,
ও
য়
য়

।

েনাব তিা: আবুল তহাজিন

১
ক্রঃ
নঃ

১০.

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

5
য়

ময়

মূল্য িংজর্ােন
কর অজরাপজর্াগ্য
মূল্য ত াষণা
িংক্রান্ত
আজবদজনর
সনষ্পসি

র্োর্ে দসললাসদিহ
আজবদন প্রাসপ্তর পর
সবিাগীে কিটকিটা কর্তটক
িা দ্রুিিার িাজে
র্াচাইপূব টক ১৫ (পজনর)
কার্ টসদবজির িজধ্য
সনষ্পসিজর্াগ্য।

১.মূিক িরি-১ (উপকরণ/উৎপাদ
িম্পকট ও িহগ মূল্যসিসি
ত াষণাপত্র)।
২. মূিক িরি-১ক (ট্যাসরি মূজল্যর
আওিাধীন পজের উপকরণ-উৎপাদ
িম্পকট বা িহগ িংক্রান্ত)
৩. মূিক-১খ (ব্যবিােী বা
বাসণসেযক আিদাসনকারক কর্তটক
মূল্যসিসি ত াষণাপত্র)
৪. মূিক িরি-১গ (অব্যাহসিপ্রাপ্ত
অেবা বাংলাজদর্ হইজি রপ্তাসনকৃি
বসলো গে পজের উপকরণ মূল্য ও
উপকরণ-উৎপাদ িম্পকট বা িহগ
ত াষণাপত্র)

য়
/
ফ ম

এইচ আর
মতপস্নক্স
(২য় েেো),
চাঁনমোরী
ঢো োনোরোয়ণিঞ্জ
নেং যরোে
নোরোয়ণিঞ্জ।
য োন:
৭৬৩৩৬১৯,
ই-তিইল :
cevngonjdi
v@
ahoo.com
৮।

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িরদার, সবিাগীে কিটকিটা
কাস্টিি,এক্সাইে ও িযার্
তিেগাঁও সবিাগ, ঢাকা। নোভোনো
নেএইচ টোওয়োর, েট নং-৬,
পোন্থপথ যরোে, ঢো ো-১২১৫।
তিান: ৯১৩৪৯৫৫
ই-তিইল : cevtejdiv@
gmail.com

ম ,
ও

য়
।
জম জম
টোওয়োর
৪৮০,
হোটেক্ষ্মীিঞ্জ
মুনিিঞ্জ। য োন:
৭৬২০৭১১,
ই-তিইল :
munshigon
jvatdivi@g
mail.com
১১.

দাসখলপত্র
পরীক্ষ্াপূব টক
দাসখলপজত্রর কসপ
প্রদান

১২.

আর্ক ও অসনেি
িািলার তক্ষ্জত্র
অে টদন্ড আজরাপ

১৩.

অে টদন্ড ও
েসরিানা অে ট
সকসিত্মজি
পসরজর্াজধর
সুজর্াগ িংক্রান্ত
আজবদন

র্োর্ে দসললাসদিহ
দাসখলপত্র প্রাসপ্তর ৩০
(সত্রর্) সদজনর িজধ্য
পরীক্ষ্া সনরীক্ষ্া পূব টক
সনষ্পসি করা হে।
অে টদন্ড আজরাজপর তক্ষ্জত্র
িংসিি সনবসন্ধি
ব্যসক্ত/প্রসিষ্ঠানজক
শুনাসনর সুজর্াগ প্রদান
করা হে।
ধারা-৫৫(৪) অন্যর্ােী
দাবীকৃি শুল্ক ও কর
প্রদাজনর েন্য তর্ বাসক্তর
সনকর্ হজি দাবী করা
হে তি ব্যসক্ত
সলসখিিাজব উক্ত
দাবীকৃি অে ট সকসিত্মজি
পসরজর্াজধর ইচ্ছা ব্যক্ত
করজল কসির্নার কর্তটক
দাবীকৃি অজে টর িজধ্য
অে টদন্ড ও েসরিানা
অনসধক ছে িাজির
িজধ্য সকসিত্মজি
পসরজর্াজধর েন্য আজদর্
োরী করজি পাজরন।

১. মূিক-১৯ িরজি দাসখলপত্র তপর্
করজি হজব।

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

তিািা: ইিজিখার োহান,
সবিাগীে কিটকিটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
ধানিসন্ড সবিাগ। বোনি নম্বর-৪৬
যরোে নং-৯/এ ধোনমনি, ঢো ো।
তিান: ৯১৪৫৫৮১
ই-তিইল : cevdhandiv@
yahoo.com

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

ম
ম

ম

য়ম

ম

,
, কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 410
তিান: 58311814
ই-তিইল :
maqsurat@
yahoo.com

সিজ্ সিিাি-ই-িসরেি
সবিাগীে কিটকিটা
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
লালবাগ সবিাগ। ২৭/২ ঢোত শ্বরী
যরোে েোেবোি, ঢো ো।
তিান: ৯৬৭৪৮৯০
ই-তিইল : cevlalbagdiv@
yahoo.com

১
ক্রঃ
নঃ

১৪.

১5.

১6.

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

ময়

রপ্তাসন িহােক
তিবার সবপরীজি
(তর্সলজিান,
ট্যাজলক্স ও িযাক্স
এবং গ্যাি,
ওোিা ও সবদুযৎ
সবিরণ) মূিক
অব্যাহসির সুসবধা
প্রাসপ্তজি
করদািাজক
িহােিা প্রদান

িিেিীিা সনধ টাসরি
নাই। িজব িদিত্ম
িাজপজক্ষ্য দ্রুিিার িাজে
আজবদজনর সবষেটি
সনষ্পসিজর্াগ্য।

কাস্টিস্ সবষেক
তর্ন্ডার (কাস্টি
হাউি) িংসিি
বজক্স িরি
েিাদান
অখালািকৃি
পেচালান
সনলাজি সবক্রে
করা

সবজ্ঞসপ্তজি উসিসখি
সনধ টাসরি িিেিীিা

১৭.

উপকরণ
কারখানা প্রাঙ্গজন
প্রজবর্ করাজনা

1৮.

কর পসরজর্াজধর/
আদাজের িিে
(পজের তক্ষ্জত্র)
কর পসরজর্াজধর/
আদাজের িিে
(তিবার তক্ষ্জত্র)
িরকারী
তকাষাগাজর কর
েিা প্রদাজনর
িিে
ক) চলসি সহিাজব
িাধ্যজি
খ) চলসি সহিাব
ব্যিীি

5
য়

য়
/
ফ ম

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

ম

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

পে আবিরজণর ৬০
(ষার্) সদজনর িজধ্য

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

পরবিী ১৫ কার্ টসদবজির
িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

গ) উৎজি
আদােকৃি মূিক
তেোরীজি
েিাকরণ
মূিক িংক্রান্ত
নসেপত্র বা
বাসণসেযক দসলল
িংরক্ষ্জণর
তিোদকাল

কিটজনর ১৫
কার্ টসদবজির িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

৬ বছর (অসনষ্পন্ন
িািলা োকজল িার
সনষ্পসি না হওো পর্ টন্ত)

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

২২.

মূিক চালান
িাজকটল তপ্ররণ

চালান ইসুযর ৫
কার্ টসদবজির িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

২৩.

মূল্য ত াষণা
কার্ টকাসরিা

মূল্য ত াষণা সবিাজগ
দাসখজলর িাসরখ তেজক
র্াচাই পর্ টন্ত প্রজোেনীে

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

২০.

২১.

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

উপকরণ ক্রে িংক্রান্ত
িে উপকরণ কারখানা
প্রাঙ্গজন প্রজবজর্র ২৪
ন্টার িজধ্য ক্রে সহিাব
পুস্তজক সলসপবদ্ধকরণ
পে িরবরাহ বা চালান
ইসুয বা মূল্য প্রাসপ্ত তর্টি
আজগ জর্ িখন।
তিবা প্রদান বা চালান
ইসুয বা মূল্য প্রাসপ্ত তর্টি
আজগ জর্ িখন
পে িরবরাজহর আজগ
চলসি সহিাব তেজক
িিন্বে কজর

১৯.

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

ম

,
ম

,

ম
,
কাস্টিি, এক্সাইে ও
িযার্ কসির্নাজরর্,
ঢাকা (দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 420
তিান: 48311814
ই-তিইল :

েনাব মুহাম্মদ িাহফুে আহিদ,
সবিাগীে কিটকিটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্, নারােণগঞ্জ
সবিাগ। এইচ আর মতেক্স (২য়
েেো), চাঁনমোরী ঢো ো-নোরোয়ণিঞ্জ
নেং যরোে নোরোয়ণিঞ্জ।
তিান: ৭৬৩৩৬১৯
ই-তিইল : cevngonjdiv@
yahoo.com

সিজ্ সিগ্ধা সবশ্বাি, সবিাগীে
কিটকিটা, কাস্টিি এক্সাইে ও
িযার্, মুসন্সগঞ্জ, সবিাগ। জম জম
টোওয়োর ৪৮০, হোটেক্ষ্মীিঞ্জ
মুনিিঞ্জ।
তিান: ৭৬২০৭১১
ই-তিইল : munshigonjvatd
ivi@gmail.com

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান
য়ও

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সিজ্ আনজুিান আরা আক্তার,
সবিাগীে কিটকিটা, কাস্টিি
এক্সাইে ও িযার্,
তকািোলী সবিাগ। ৪/এ ইংনেশ
যরোে (৪থ থ ও ৫ম েেো) ঢো ো।
তিান: ৭১১০০১৬
ই-তিইল : cevkotodiv@
yahoo.com

ম

,
ম
ও

,

১
ক্রঃ
নঃ

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

ময়

5
য়

য়
/
ফ ম

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

িিে

২৪.

সবিাগীে
কিটকিটার
অন্যজিাসদি মূল্য
সবষজে আপসি
োকজল িার
সবরুজদ্ধ
কসির্নাজরর
কাজছ আজবদন

সবিাগীে কিটকিটা কর্তটক
মূল্য সনরূপজণর ৩০
কার্ টসদবজির িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

২৫.

তরোি গ্রহণ

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

২৬.

দাসখলপত্র পরীক্ষ্া
কজর কি
পসরজর্াসধি কর
পসরজর্াজধর িিে
দাসখলপত্র
েিাদান

কারখানা প্রাঙ্গজন
কাঁচািাল প্রজবজর্র
পরবিী ০২ কর
তিোজদর িজধ্য
আজদর্ প্রাসপ্তর ০৭
সদজনর িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

পরবিী িাজির ১৫
িাসরজখর িজধ্য। বীিার
তক্ষ্জত্র ২০ িাসরজখর
িজধ্য
চুোন্ত দাে-তদনা
সনরূপজণর পর ৩০
সদজনর িজধ্য

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

২৭.

২৮.

চূোন্ত দাসখলপত্র
েিাকরজণর িিে

২৯.

র্ান টওিার কর
সনবসন্ধি
প্রসিষ্ঠাজনর
দাসখলপত্র েিা
প্রদান

িাজকটল অসিজি রােস্ব
কিটকিটার কর তিোদ
তর্ষ হওোর ১৫ সদজনর
িজধ্য তেোসর চালাজনর
মূলকসপিহ দাসখলপত্র
তপর্ করজি হজব।

িংসিি প্রসিষ্ঠান কর্তটপক্ষ্

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

৩০.

অন্যজিাসদি মূল্য

র্োর্ে দসললাসদিহ

মূল্য িংজর্ােন কর সবসধিালা,

সবনামূজল্য

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল
য় , কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 420
তিান: 48311814
ই-তিইল :

ম

ম

য়ম

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

১
ক্রঃ
নঃ

৩১.

৩২.

৩৩.

৩৪.

৩৫.

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

ময়

য়
/
ফ ম

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

আপীল আজবদন প্রাসপ্তর
১৫ (পজনর) কার্ ট
সদবজির িজধ্য
সনষ্পসিজর্াগ্য।

দাসখলপত্র
সনধ টাসরি িিজের
িজধ্য েিা না
সদজল আইনান্যগ
ব্যবস্থা গ্রহজণর
েন্য সবিাগীে
কিটকিটাজক
অবসহিকরণ
র্ানবাহন
পসরদর্টন, িিাসর্
ও আর্ক

েিাকরণ সনধ টাসরি
িিে তর্ষ হওোর ০৭
(িাি) সদজনর িজধ্য।

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

রােস্ব কিটকিটা (িাজকটল)

মূল্য িংজর্ােন কর
আইন ও সবসধিালা
অন্যর্ােী ববধ চালানপত্র
ব্যসিজরজক তকান পে
িরবরাহ বা তিবা
প্রদাজনর তক্ষ্জত্র কর
িাঁসকর সবষেটি
প্রিীেিান হজল
ক্ষ্িিাপ্রাপ্ত কিটকিটা
কর্তটক পে
িরবরাহকারী বা তিবা
প্রদানকারীর সনকর্ হজি
িংসিি দসললাসদ
আর্জকর তক্ষ্জত্র মূিক-৫
প্রদান করা হে।
তিরি দাবীর তক্ষ্জত্র কর
পসরজর্াজধর ০৬ (ছে)
িাজির িজধ্য টিআর ৩১
িরজি তিরি দাবী
আজবদন সবিাগীে
কিটকিটার সনকর্ দাসখল
করজি হজব। আজবদন
প্রাসপ্তর ৯০ (নববই)
সদজনর িজধ্য দসললপত্র
ও তেোরী েিা র্াচাই
কজর র্োর্ে পাওো
তগজল অন্যজিাদন তদো
হে।
র্োর্ে দসললাসদিহ
আজবদন প্রাসপ্তর ১৫
(পজনর) কার্ টসদবজির
িজধ্য সনষ্পসিজর্াগ্য।
চাসহি দসললপজত্রর
উজিখিহ িংসিি
সবিাগীে কিটকিটার
সনকর্ আজবদন করজবন।
আজবদজনর সিসিজি
তবাড ট সন টধাসরি সিি
গ্রহণ কজর িিযাসেি
প্রসিসলসপ দ্রুিিার িাজে

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবিাগীে কিটকিটা কর্তটক
ক্ষ্িিাপ্রাপ্ত কিটকিটা

সবসধ বসহর্ভটি
তরোি
কিটন/বাসিজলর
সবরুজদ্ধ আপীল
মূল্য িংজর্ােন
িংক্রান্ত
দসললপজত্রর
প্রিযাসেি
প্রসিসলসপ প্রদান
িংক্রান্ত

তিবা প্রদান

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল
ম
ম
,
, কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 410
তিান: 58311814
ই-তিইল :
maqsurat@
yahoo.com

ত াষণার
সবপরীজি আপীল
[মূল্য
অন্যজিাদজনর ৩০
(সত্রর্) কার্ ট
সদবজির িজধ্য]
আজবদজনর
সনষ্পসি

অিাবধানিা
বর্িঃ বা
ভুলবর্িঃ বা ভুল
ব্যাখার কারজণ
পসরজর্াসধি বা
অসধক
পসরজর্াসধি বজল
দাবীকৃি
মূিক/িম্পূরক
কর তিরি প্রদান
(সরিান্ড)

১৯৯১ এর সবসধ ৩(৭) এর িকল র্িট
পূরণ িাজপজক্ষ্য।

5
য়

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান
সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

ম
ম
,
ও
য় , কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 420
তিান: 48311814
ই-তিইল :

,

,
)
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 401
তিানঃ ৫৮৩১৫৯৬৪
ইজিইলঃ cevdhksouth
@yahoo.com

সবিাগীে কিটকিটা

সবিাগীে কিটকিটা

সবিাগীে কিটকিটা

১
ক্রঃ
নঃ

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

5
য়

ময়

য়
/
ফ ম

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

িরবরাহ করা হে।
৩৬.

রপ্তাসন উজেশ্য
পে অপিারণ
িংক্রান্ত
আজবদজনর
সনষ্পসি (মূিক২০)

৩৭.

অব্যবহৃি
উপকরণ সনষ্পসি
িাসিটি তডস্কঃ
মূিক িংক্রান্ত তর্
তকান সেজ্ঞািার
েবাব

৩৮.

৩৯.

৪০.

তচারাচালান তরাজধ
প্রজোেনীে
িদারসক ও
Preventive
কার্ টক্রি
পসরচালনা
অনাদাসে রােস্ব
আদাে

৪২.
(

উৎপাদনকারী কর্তটক
পে রপ্তাসনর তক্ষ্জত্র
অন্যযন ২৪ (চসববর্) ন্টা
পূজব ট মূিক-২০ িরজির
িাধ্যজি িংসিি রােস্ব
কিটকিটা বরাবজর
আজবদন করজবন। রােস্ব
কিটকিটার সনজদ টর্ক্রজি
একেন িহকারী রােস্ব
কিটকিটা ১২ ন্টার িজধ্য
পে পরীক্ষ্া িম্পন্ন কজর
র্োর্ে প্রাসপ্ত িাজপজক্ষ্য
রপ্তাসনর অন্যিসি প্রদান
করজবন।
১৫(পজনর) সদজনর িজধ্য
সনষ্পসিজর্াগ্য।
িদর দপ্তর (িকাল
০৯.০০ র্া তেজক সবকাল
০৪.০০র্া পর্ টিত্ম) ও
িাঠ পর্ টাজে (িকাল
০৯.০০র্া তেজক দুপুর
০১.০০র্া পর্ টিত্ম)
িাসিটি তডস্ক চালু োজক।

ও

ম

ফ ম

।

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

িাজকটল

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান
সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

সবিাগীে দপ্তর

িাৎক্ষ্সণকিাজব ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হে

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান

দ্রুিিি িিজে ২০২ ধারা
গ্রজোগ করা হে
১।
য়

সবনামূজল্য
তিবা প্রদান
ও
ম
ও

৪১ঙ

য়

)
ম

য় ,

ম

ম

,
য়

,
ম
ম

,
ম ,
ও

৪১ -

ম
,

য়

।
(
)
ম , ২০১২
য় য় য়
।
(cevdhksouth@yahoo
.com)

,ম

৩০( ) ম
ম
।
২।

, য়
ম ,
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আইসডইসব িবন
(৪ে ট ও ৫ি
িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।

ম
য়
য়
য়

১। ম
ম য়মম
ম
,
ও
,
ম: 410
তিান: 58311814
ই-তিইল :
maqsurat@
yahoo.com
ম
য়
ম
ও

,
1.
2,00,000/-

য়য়
(
ম
(

ম য়ম
,
ম
,
, কাস্টিি,
এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা
(দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম 41০
ই-তিইল :
maqsurat@
yahoo. com

২।

-

ম
ম

য়
5%)।

),
2.

,

,
)
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 401
তিানঃ ৫৮৩১৫৯৬৪
ইজিইলঃ cevdhksouth
@yahoo.com

-১
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্
কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 404
তিানঃ ৯৩৪০১২৪
ইজিইলঃ shamunbr@
gmail.com

১
ক্রঃ
নঃ

২
তিবার নাি

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

5
য়

য়
/
ফ ম

ময়

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

7
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

6
র্াখার নািিহ
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার
পদসব, রুি নম্বর,
তেলা/উপজেলার
তকাড, অসিসিোল
তর্সলজিান ও ইজিইল

8
উর্ধ্টিন কিটকিটার পদসব, রুি
নম্বর, তেলা/উপজেলার তকাড,
অসিসিোল তর্সলজিান ও
ইজিইল

2,00,001/য় ,
5,00,000/৬০( ) ম
ম
।

(

য়
4%

15 (

)
)।

3.
5,00,001/10,00,000/(
(

য়
3%
25
)

)।
4.
10,00,001/25,00,000/(

য়
2.5%
50
)
)।

(

5.
25,00,001/-

(

য়
2%

01 (

)
)।

অিযন্তরীণ তিবা
১
ক্রঃ
নঃ

২
তিবার নাি

1.

৩ে ও ৪ে ট তেণীর
পজদ সনজোগ,
বদলী, তপ্রষণ

3

4
প্রজোেনীে কাগেপত্র

ময়

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি
িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

5
য়

য়
/
ফ ম

6
তিবার মূল্য
এবং পসরজর্াধ
পদ্ধসি
(র্সদ োজক)

,
-১,

কসির্নার (চলসি দাসেত্ব)
কাস্টিি, এক্সাইে ও িযার্

2.

৩ে ও ৪ে ট তেণীর
পজদ তেষ্ঠযিা ও
পজদান্নসি

নন-কযাডার পজদ
পজদান্নসি নন-কযাডার
কিটকিটা ও কিটচারী
(তেযষ্ঠিা ও পজদান্নসি)
সবসধিালা, ২০১১ এর
সনধ টাসরি িিেিীিা

নন-কযাডার পজদ পজদান্নসি ননকযাডার কিটকিটা ও কিটচারী
(তেযষ্ঠিা ও পজদান্নসি) সবসধিালা,
২০১১ অন্যর্ােী

-

3.

শংখলা ও আচরণ

িরকারী কিটচারী
(শঙ্খলা ও আসপল)
সবসধিালা, ২০১৮ এর
সনধ টাসরি িিেিীিা

িরকারী কিটচারী (শঙ্খলা ও
আসপল) সবসধিালা, ২০১৮ অন্যর্ােী

-

4.

বরখাস্ত ও
পদিযাগ

গণকিটচারী
(িাোপ্রাসপ্তজি বরখাস্ত)
অধ্যাজদর্, ১৯৮৫ ও
পদিযাগ সবসধ দ্বারা
সনধ টাসরি িিে

গণকিটচারী (িাোপ্রাসপ্তজি বরখাস্ত)
অধ্যাজদর্, ১৯৮৫ ও পদিযাগ সবসধ
দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

5.

প্রসর্ক্ষ্ণ

োিীে রােস্ব তবাড ট
এবং দপ্তর প্রধান কর্তটক
সনধ টাসরি িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

6.

লসেসস্টকি

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি
িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

7.

ছুটি

সনধ টাসরি ছুটি সবসধিালা,
১৯৫৯

সনধ টাসরি ছুটি সবসধিালা, ১৯৫৯

-

8.

সেসপএি অগ্রীি

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি
িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

9.

সেসপএি চূোন্ত
উজিালন

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি
িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

10.

তপনর্ন ও
আন্যজিাসষক
িঞ্জুরী

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি
িিেিীিা

সবসধ দ্বারা সনধ টাসরি আইন অন্যর্ােী

-

11.

ও

বাংলাজদর্ চাকসর
(সবজনাদন িািা)
সবসধিালা, ১৯৭৯

বাংলাজদর্ চাকসর (সবজনাদন িািা)
সবসধিালা, ১৯৭৯

-

ম
( ৫ম
1.

কসির্নাজরর্, ঢাকা (দসক্ষ্ণ),
ঢাকা। আইসডইসব িবন (৪ে ট ও
৫ি িলা) ১৬০/এ, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০।
ম: 401
তিানঃ ৫৮৩১৫৯৬৪
ইজিইলঃ cevdhksouth
@yahoo.com

,
:)-২,
কাস্টিি, এক্সাইে ও
িযার্ কসির্নাজরর্,
ঢাকা (দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 531
তিানঃ ৯৩৬২৫৭৯
ইজিইলঃ
fazlulnbr@g
mail.
com
ম
ম য়ম
ম
,
ম
,
কাস্টিি, এক্সাইে ও
িযার্ কসির্নাজরর্,
ঢাকা (দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম 419
ই-তিইল :
sharminr60
@gmail.com

অসিজর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS)

ক্রঃ নং
১.

২.

2.

)

কাস্টিি, এক্সাইে ও
িযার্ কসির্নাজরর্,
ঢাকা (দসক্ষ্ণ), ঢাকা।
আইসডইসব িবন (৪ে ট
ও ৫ি িলা) ১৬০/এ,
কাকরাইল, ঢাকা১০০০।
ম: 404
তিানঃ ৯৩৪০১২৪
ইজিইলঃ
shamunbr@g
mail.
com

তিবা প্রাসপ্তজি অিন্তুি হজল দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার িজঙ্গ তর্াগাজর্াগ করুন। সিসন িিাধান সদজি ব্যে ট হজল সনজনাক্ত পদ্ধসিজি তর্াগাজর্াগ কজর আপনার িিস্যা অবসহি করুন।
কখন তর্াগাজর্াগ করজবন
তর্াগাজর্াজগর ঠিকানা
সনষ্পসির িিেিীিা
দাসেত্বপ্রাপ্ত কিটকিটার িিাধান সদজি ব্যে ট
নাি ও পদবীঃ কােী তিাস্তাসিজুর রহিান,
হজল
কসির্নার (চলসি দাসেত্ব)
তিানঃ ৫৮৩১৫৯৬৪
ইজিলঃ cevdhksouth @yahoo.com
ওজেব তপার্ টালঃ www.cevdsc.gov.bd
িদস্য (......)
GRS তিাকাল পজেন্ট কিটকিটার সনসদ টি
তকন্দ্রীে অসিজর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS)
োিীে রােস্ব তবাড ট,
িিজে িিাধান সদজি ব্যে ট হজল
িন্ত্রনালে/সবিাজগর তক্ষ্জত্র িসন্ত্রপসরষদ সবিাজগর GRS
রােস্ব িবন,
তপার্ টাজলর ঠিকানা
তিগুনবাসগচা, ঢাকা।
তেলা প্রর্ািজনর তক্ষ্জত্র সবিাগীে কসির্নাজরর GRS
তপার্ টাজলর ঠিকানা।

আপনার কাজছ আিাজদর প্রিযার্া

ক্রসিক
নং
১.
২.
৩.

প্রসিশ্রুসি/কাসঙ্খি তিবা প্রাসপ্তর লজক্ষ্য করণীে
সনধ টাসরি িরজি িম্পূণ টিাজব পূরণকৃি আজবদন েিা প্রদান
িঠিক িাধ্যজি প্রজোেনীে সিি পসরজর্াধ করা
িাক্ষ্াজির েন্য সনধ টাসরি িিজের পূজব টই উপসস্থি োকা।

