
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট 

কক. এস. আর টাওয়ার, কবারহান উদ্দিন করাড 

কেদ্দিবাগ পদয়ন্ট, দ্দসদলট। 

www.sylhetcustoms-vat.gov.bd 

 

দ্দসটিদজন চাট টার 

(ওদয়বসাইদট প্রেশ টদনর জন্য) 

দ্দিশন ও দ্দেশন 

দ্দিশনঃ  সুশাসন দ্দনদ্দিত কদর করোতা-বান্ধব পদ্দরদবদশ প্রযুদ্দিদ্দিদ্দিক আধুদ্দনক েক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার োধ্যদে জাতীয় অর্ টনীদ্দতর অগ্রগদ্দতদত গুরুত্বপূণ ট  ভূদ্দেকা রাখা। 

 

 

দ্দেশনঃ  আন্তজটাদ্দতকিাদব স্বীকৃত ন্যায়দ্দিদ্দিক মূসক ব্যবস্থাপনায় অিযন্তরীণ সম্পে দ্দবিাগ ও জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর দ্দনদে টশনার আদলাদক করোতা কসবা দ্দনদ্দিতপূব টক একটি 

স্বচ্ছ ও জবাবদ্দেদ্দহমূলক কেীবাদ্দহনীর দ্বারা দ্দডদ্দজটাল কে টপদ্দরদবশ সৃদ্দির োধ্যদে যাবতীয় কায টক্রদে গদ্দতশীলতা আনয়নপূব টক রাজস্ব লক্ষযো্া অজটন করা। এাাাাও ্রুত 

কায ট দ্দনষ্পদ্দি, আইন ও দ্দবধান সম্পদকট কেকদহাল্ডারদের অবদ্দহতকরণ, কে টকতটা/কে টচারীদের যর্াযর্ প্রদ্দশক্ষণ প্রোন, তথ্য ও েদ্দললাদ্দে সাংরক্ষণ ও দ্দবতরণ, আইন ও 

দ্দবধাদনর সঠিক প্রদয়াগ, কাদ্দয়ক ও পদ্ধদ্দতগত সাংস্কার সাধন, োপ্তদ্দরক কাদজ তথ্য প্রযুদ্দির ব্যবহার দ্দনদ্দিতকরণ, রাজস্ব কায টক্রদে অাংশীোদ্দরত্ব প্রদ্দত্া। 

কসবা প্রোন প্রদ্দতশ্রুদ্দত 

১. নাগদ্দরক কসবা 

(ক) মূল্য সংর াজন কে ও সম্পূেক শুল্ক আইন ও মিমিমালাে আওতায় নাগমেক সসিা  

ক্রঃ 

নঃ 

কসবার নাে কসবা প্রোন প্রদ্ধদ্দত প্রদয়াজনীয় কাগজপ্ 

এবাং প্রাদ্দপ্তস্থান 

কসবার মূল্য 

এবাং 

পদ্দরদশাধ 

পদ্ধদ্দত 

কসবা প্রোদনর সেয়সীো োদ্দয়ত্বপ্রাপ্ত কে টকতটা 

(নাে, পেবী, ক ান 

নম্বর ও ইদেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অনলাইদন 

দ্দনবন্ধন প্রোন 

এবাং 

Software 
ব্যবস্থাপনা 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৪ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

১. জাতীয় পমেচয় পরেে 

ফরটাকমপ  

২. টিন (TIN) mb` Gi 

d‡UvKwc 

3. †UªW jvB‡mÝ Gi 

d‡UvKwc 

4.e¨vsK Gi cÖZ¨qbcÎ 

Gi d‡UvKwc 

5. Awdm fvovi 

Pzw³c‡Îi d‡UvKwc 

6. AvBAviwm Gi 

d‡UvKwc (Avg`vwbKviK 

Gi ‡ÿ‡Î) 

7. BAviwm Gi d‡UvKwc 

(ißvwbKviK Gi †ÿ‡Î) 

8. cÖwZôvb/cÖv½b Gi 

bxj bKkv  

9. gvwjKvbv ev fvov 

msµvšÍ `wjjvw` Gi 

d‡UvKwc  

10. A_ivB‡Rkb cÎ 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

11. †g‡gv‡iÛvg Ae 

AvwU©‡Kj (wjt †Kv¤úvbxi 

†ÿ‡Î) 

12. Askx`vi Pzw³bvgv 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

দ্দনবন্ধদনর পূণ টাঙ্গ আদবেন োদ্দখলর ০৩ 

(দ্দতন) কায টদ্দেবদসর েদধ্য 

সাংলগ্নী-ক 

 

 

  

অনলাইরন সেমজরেশরনে জন্য মভ্মজট 

করুন www.vat.gov.bd 

 

োজরেে প্রবৃমি 

সটকসই সমৃমি 

 

http://www.vat.gov.bd/


-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

-িযাট অন-লাইন দ্দসদেে; 

-জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট 

www.nbr.gov.bd 

২. টাণ টওিার কর 

তাদ্দলকাভুদ্দি 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ১০ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পুরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৫ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

-িযাট অন-লাইন দ্দসদেে; 

-জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট 

www.nbr.gov.bd 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

টান ট ওিার কর তাদ্দলকাভুদ্দির আদবেন 

প্রাদ্দপ্তর ০৩ (দ্দতন) কায টদ্দেবদসর েদধ্য 

সাংলগ্নী-ক 

 

৩. ব্যবসাদয়র 

স্থান ও 

দ্দনবন্ধন 

সাংক্রান্ত 

পদ্দরদ্দস্থদ্দত 

পদ্দরবতটন 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ১৪ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ১২ ও ১৩ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

ব্যবসাদয়র স্থান পদ্দরবতটদনর কক্ষদ্ 

পদ্দরবতটদনর অন্যযন ১৫ (পদনর) দ্দেন 

পূদব ট; অন্যন্য কক্ষদ্ তথ্য পদ্দরবতটন হবার 

১৫ (পদনর) দ্দেদনর েদধ্য কদ্দেশনাদরট-

কক অবদ্দহত করদত হদব, তা যাচাইয়াদন্ত 

০৭ (সাত) কায টদ্দেবদসর েদধ্য অনুেদ্দত 

দ্দেদত হদব। 

 

 

সাংলগ্নী-ক 

 

৪. মূসক 

োদ্দখলপ্ 

কপশ, দ্দবলদম্ব 

োদ্দখলপ্ 

কপশ, 

োদ্দখলপ্ 

সাংদশাধন বা 

পূণ ট, অদ্দতদ্দরি 

বা দ্দবকল্প 

োদ্দখলপ্ 

কপশ 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৬৪ 

হদত ৬৭ এবাং মূল্য সাংদযাজন কর 

ও সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, 

২০১৬-এর দ্দবদ্দধ ৪৭ হদত ৫০ 

অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 
‡ দ্দনবদ্দন্ধত ব্যদ্দি  ‘‘মূসক-

৯.১’’ 

‡ তাদ্দলকাভূি ব্যাদ্দি ‘‘ 

মূসক-৯.২’’ 

‡ দ্দবলদম্ব কপশ  ‘‘ ‘‘মূসক-

৯.৩’’ 

‡ োদ্দখলপ্ সাংদশাধন 

‘‘মূসক-৯.৪’’ 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

োদ্দখলপ্ কপশ-কর কেয়াে সোদ্দপ্তর 

অনদ্দধক ১৫ (পদনর) দ্দেদনর েদধ্য; 

‡ দ্দবলদম্ব োদ্দখলপ্ কপশ-আদবেনপ্রাদ্দপ্তর 

০৭ (সাত) দ্দেদনর েদধ্য 

‡ সাংদশাদ্দধত োদ্দখলপ্ কপশ- আদবেন 

প্রাদ্দপ্তর দ্দ্শ (৩০) দ্দেদনর েদধ্য; 

‡ দ্দবকল্প োদ্দখলপ্ কপশ-কদ্দেশনার 

কর্তটক আদেদশ বদ্দণ টত সেদয়র েদধ্য 

োদ্দখলপ্ কপশ করদত হদব। 

সাংলগ্নী-ক 

 

৫. কর দ্দনধ টারণ  মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৭৩ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৫৭ক অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

কর কেয়াে সোদ্দপ্তর ০৫ (পাঁচ) বাদরর 

েদধ্য সাংদশাদ্দধত কর দ্দনধ টারণ করা 

যাদব। 

সাংলগ্নী-ক 

 

৬ উপকরণ-

উৎপাে সহগ 

ক াষণা 

সাংক্রান্ত 

কায টাবলী 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৩২ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ২১ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 রে ‘‘মূসক-৪.৩’’ 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

আদবেন প্রাদ্দপ্তর ১৫ (পদনর) 

কায টদ্দেবদসর েদধ্য দ্দনষ্পদ্দি/কদ্দেশনাদরর 

দ্দনকট উত্থাপন করদল কস অনুযায়ী 

দ্দনষ্পদ্দি। 

সাংলগ্নী-ক 

 

৭. উপকরণ কর 

করয়াত 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৪৬, 

৪৭ এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

কয কর কেয়াদে চালানপ্ বা দ্দবল অব 

এদ্দির োধ্যদে উপকরণ ক্রয় বা সাংগ্রহ 

করা হয় কসই কর কেয়াদে বা তৎপরবতী 

সাংলগ্নী-ক 

 



সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ২৫ ও ২৬ অনুযায়ী 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

 

০৪ (চার) কর কেয়াদের েদধ্য উপকরণ 

কর করয়াত গ্রহণ করদত হদব। 

৮. দ্দর ান্ড প্রোন মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৬৮ 

হদত ৭২ এবাং মূল্য সাংদযাজন কর 

ও সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, 

২০১৬-এর দ্দবদ্দধ ৫২, ৫৫ ও ৫৬ 

অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

দ্দনধ টাদ্দরত শতট ও পদ্ধদ্দতদত আদবেন 

প্রাদ্দপ্তর ০৩ (দ্দতন) োদসর েদধ্য 

সাংলগ্নী-ক 

 

৯. মূসক দ্দনবন্ধন 

বাদ্দতলকরণ 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৯ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৮ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

আদবেন প্রাদ্দপ্তর পর যর্াযর্ পরীক্ষা-

দ্দনরীক্ষা সাদপক্ষ চূাান্ত োদ্দখলপ্ কপদশর 

১৫ (পদনর) দ্দেদনর েদধ্য 

সাংলগ্নী-ক 

 

১০. মূসক  াঁদ্দক, 

অদ্দনয়ে 

োেলার 

শুনানী ও 

আটক/জব্দকৃ

ত পদের 

দ্দবচার দ্দনষ্পদ্দি 

প্রোন 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৮৫ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৬৫ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

সেয়সীো অদ্দনধ টাদ্দরত। সম্ভাব্য স্বল্প 

সেদয় 

সাংলগ্নী-ক 

 

১১. দ্দবকল্প দ্দবদরাধ 

দ্দনস্পদ্দি 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ১২৫ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৯৯ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

-িযাট অন-লাইন দ্দসদেে; 

-জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট 

ww.nbr.gov.bd 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

সম্ভাব্য স্বল্প সেদয় সাংলগ্নী-ক 

 

১২. বদকয়া/প্রাপ্য 

রাজস্ব 

আোদয়র 

কায টক্রে 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৯৫ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৬৮ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

 প্রদযাজয নয় সাংলগ্নী-ক 

 

১৩

. 

আদ্দপল মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ১২১ 

ও ১২২ এবাং মূল্য সাংদযাজন কর 

ও সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, 

২০১৬- এর দ্দবদ্দধ ৯৮ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-আদ্দপল কদ্দেশনাদরট 

-আদ্দপলাত ট্রাইব্যযনাল 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

অদ্দতদ্দরি কদ্দেশনার বা তাঁর দ্দনদের 

ককান মূসক কে টকতটার আদেদশর দ্দবরুদদ্ধ 

কদ্দেশনার (আদ্দপল) এর দ্দনকট; এবাং 

কদ্দেশনার বা কদ্দেশনার (আদ্দপল)-এর 

আদেদশর দ্দবরুদদ্ধ আদ্দপলাত ট্রাইব্যযনাল 

এর দ্দনকট আদেশ জাদ্দরর ৯০ (নব্বই) 

দ্দেদনর েদধ্য দ্দনধ টাদ্দরত দ্দ  জো সাদপক্ষ 

আদ্দপল োদয়র করদত হদব। 

সাংলগ্নী-ক 

 



ব্যদ্দপ্তকালঃ 

‡ কদ্দেশনার আদ্দপল এক বার; 

‡ আদ্দপলাত ট্রাইব্যযনাল দুই বার। 

১৪. েদ্দললপদ্র 

প্রতযাদ্দয়ত 

অনুদ্দলদ্দপ 

প্রোন 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ১৩২ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ১১৫ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর। 

 
  রে ‘‘মূসক-১৮.২’’ 

কাদ্দিত 

েদ্দললপদ্

র পৃ্া 

সাংখ্যা ০৫ 

(পাঁচ) বা 

তার কে 

হদল ১০০ 

(একশত) 

টাকা; এবাং 

কাদ্দিত 

েদ্দললপদ্

র পৃ্া 

সাংখ্যা ০৫ 

(পাঁচ) 

পৃ্ার 

অদ্দধক হদল 

১ে ০৫ 

(পাঁচ) 

পৃ্ার জন্য 

১০০ 

(একশত) 

টাকা এবাং 

পরবতী 

প্রদ্দত পৃ্ার 

জন্য ১০ 

(েশ) টাকা 

দ্দনধ টাদ্দরত শতট পূরণ সাদপদক্ষ আদবেন 

প্রাদ্দপ্তর ০৭ (সাত) দ্দেদনর েদধ্য 

সাংলগ্নী-ক 

 

১৫. অব্যবহৃত বা 

ব্যবহার 

অনুপদযাগী 

উপকরণ 

দ্দনষ্পদ্দি 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-এর দ্দবদ্দধ 

২৪(ক) অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

-জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট 

www.nbr.gov.bd 
  রে ‘‘মূসক-৪.৪’’ 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

১৫ (পদনর) কায টদ্দেবস সাংদ্দিি দ্দবিাগীয় 

কে টকতটা 

১৬. করোতার 

অর্ টননদ্দতক 

কায টক্রে 

দ্দনরীক্ষা ও 

অনুসন্ধান 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৯০ 

অনুযায়ী 

দ্দনরীক্ষা সাংক্রান্ত েদ্দললাদ্দে প্রদযাজয 

নয় 

কদ্দেশনার কর্তটক দ্দনধ টাদ্দরত সেয় কদ্দেশনার কর্তটক 

গঠিত দ্দনরীক্ষা েল 

১৭. ব্যর্ টতা বা 

অদ্দনয়দের 

কক্ষদ্ 

জদ্দরোনা 

আদরাপ 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৮৫ 

অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর। 

 
  রে ‘‘মূসক-১২.৬’’ 

এবাং “মূসক- ১২.১২” 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

অর্ টেন্ড আদরাদপর কক্ষদ্ সাংদ্দিি 

দ্দনবদ্দন্ধত ব্যদ্দি/প্রদ্দত্ানদক শুনানীর 

সুদযাগ প্রোন 

(মূসক আইন ও দ্দবদ্দধদত বদ্দণ টত সেদয়র 

েদধ্য)। 

ন্যায় দ্দনণ টদয়র ক্ষেতা 

অনুসাদর সাংদ্দিি 

কে টকতটা 

১৮.  যানবাহন 

পদ্দরেশ টন, 

তল্লাদ্দশ ও 

আটক 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৮৩, 

৮৪, ৯১ এবাং মূল্য সাংদযাজন কর 

ও সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, 

২০১৬- এর দ্দবদ্দধ ৬০ ও ৬১ 

অনুযায়ী 

কলাে ৩ এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর; 

 

 
প্রদযাজয 

নয় 

 কদ্দেশনার েদনানীত 

সহকারী কদ্দেশনার 

পেেয টাোর দ্দনদে নন 

এেন ককান মূসক 

কে টকতটা 



  রে ‘‘মূসক-১২.১’’ , 

‘‘মূসক-১২.২’’ ‘‘মূসক-

১২.৩’’ , ‘‘মূসক-১২.৪’’ 

‘‘মূসক-১২.৫’’  

১৯. জব্দকৃত পে 

ও পেবাহী 

যান াাা 

প্রোন 

মূল্য সাংদযাজন কর ও সম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৯১ 

এবাং মূল্য সাংদযাজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক দ্দবদ্দধোলা, ২০১৬-

এর দ্দবদ্দধ ৬২ ও ৬৩ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

 

প্রদযাজয 

নয় 

শতটপূরণ সাদপদক্ষ ০৭ (সাত) 

কায টদ্দেবদসর েদধ্য 

ন্যায় দ্দনণ টয়ণকারী 

কে টকতটা 

২০. উৎরস কত ©ন 

 াচাই 

উৎরস মূল্য সংর াজন কে কততন 

ও আদায় মিমিমালা, ২০২১ এে 

মিমি-২ (খ) সমাতারিক সেিোহ 

গ্রহণকােী কর্ততক উৎরস মূল্য 

সংর াজন কে কততন কমেরি। 

উৎরস মূল্য সংর াজন কে 

কততনকােী কর্ততক উৎরস মূল্য 

সংর াজন কে কততরনে ১৫ 

(পরনে) মদরনে মরে কততনকােীে 

সংমিষ্ট কমমশনারেট সকারে 

কমততত অর্ ত সেকােী সকাষাগারে 

জমা প্রদারনে পে কততনকােী ৩ 

(মতন) কা তমদিরসে মরে ফেম 

মূসক-৬.৬ এ মতন প্ররে উৎরস 

কে কততন সনদপে ইস্যয করে এে 

মূল কমপ ও সেজােী চালারনে মূল 

কমপ সংমিষ্ট মূসক সারকতরল 

দামখল কেরিন। একটি অনুমলমপ 

সেিোহকােীরক প্রদান কেরিন। 

একটি অনুমলমপ ৫ (পাঁচ) িচে 

সংেক্ষণ কেরিন। সংমিষ্ট ভ্যাট 

কর্ততপক্ষ অমেট অর্িা সসিা প্রদান 

স্থান পমেদশ তন করে উৎরস 

কততরনে সঠিকতা  াচাই কেরিন।  

মূসক-৬.৬ সাংদ্দিি 

দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয় বা স্থানীয় মূসক 

কায টালয় বা 

জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট  

(www.nbr.gov.bd) 
সত পাওয়া  ারি। 

 

মিনামূরল্য প্রদযাজয নয় মিভ্াগীয় 

কম তকততা/োজে 

কম তকততা/সহকােী 

োজে কম তকততা 

২১. চা মশরেে 

োজে আদায় 

মমনটমেং 

জাতীয় োজে সিাে ত কর্ততক 

জােীকৃত মূল্য সংর াজন কে 

পমেরশাি ব্যমতত িাগান হইরত চা 

অপসােণ (মিরশষ) মিমিমালা, 

২০১৯ অস্যসেণপূি তক উৎপামদত চা 

পণ্যাগারে সপ্রেণ কমেরি। চা 

িাগান কর্ততপক্ষ, পণ্যাগাে ও 

মনলামকােী সংস্থা উক্ত 

মিমিমালাে মিমি-১১ সত িমণ তত 

মনরদ তশনািমল অনু ায়ী মহসািেক্ষণ 

ও দামখলপে প্রদান কেরিন এিং 

মিমি-১৩ অনু ায়ী পণ্যাগাে 

কর্ততপক্ষ মহসাি সংেক্ষণ ও মূসক 

পমেরশাি কেরিন।     

মূসক  রেসমূহ সাংদ্দিি 

দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয় বা স্থানীয় মূসক 

কায টালয় বা 

জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট  

(www.nbr.gov.bd) 
সত পাওয়া  ারি। 

 

মিনামূরল্য প্রদযাজয নয় মিভ্াগীয় 

কম তকততা/োজে 

কম তকততা/সহকােী 

োজে কম তকততা 

২২. কেৌসুেী 

ইটিাটার 

রাজস্ব 

আোদয়র 

লদক্ষয ইট 

উৎপােদনর 

ক াষণা গ্রহণ 

ও অনুদোেন 

জাতীয় োজে সিাে ত কর্ততক 

জােীকৃত সমৌস্যমী ইটভ্াটা মূল্য 

সংর াজন কে মিমিমালা, ২০১৯ 

সমাতারিক “ফেম” এ ইট 

উৎপাদরনে স াষণা গ্রহণ ও 

ইটভ্াটা পমেদশ তনপূি তক অনুরমাদন 

এিং মনি তামেত ট্যামেফ মূরল্যে 

মভ্মিরত মনমদ তষ্ট তামেরখে মরে 

োজে আদায়র াগ্য।   

মূসক  রেসমূহ সাংদ্দিি 

দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয় বা স্থানীয় মূসক 

কায টালয় বা 

জাতীয় রাজস্ব কবাদড টর 

ওদয়বসাইট  

(www.nbr.gov.bd) 
সত পাওয়া  ারি। 

 

মিনামূরল্য ইটিাটা ক াষণা প্রাদ্দপ্তর পর ইটিাটা 

পদ্দরেশ টণপূব টক অনুদোেন প্রোন। 

মিভ্াগীয় 

কম তকততা/োজে 

কম তকততা/সহকােী 

োজস্ি কম তকততা 

২৩

. 

সাদ্দি টস কডস্ক: 

মূসক সাংক্রান্ত  

কয ককান 

দ্দজজ্ঞাসা 

কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর (সকাল 

০৯:০০ টা হদত দ্দবকাল ০৪:০০ টা 

পয টন্ত) ও োঠ পয টাদয়র অন্যান্য 

েপ্তদর সকাল ০৯:০০ টা হদত দুপুর 

০১:০০ টা পয টন্ত) হদত সরাসদ্দর 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন 

ও দ্দবদ্দধ অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

দ্দবনামূদল্য 

কসবা প্রোন 

কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর (সকাল ০৯:০০ 

টা হদত দ্দবকাল ০৪:০০ টা পয টন্ত) ও োঠ 

পয টাদয়র অন্যান্য েপ্তদর সকাল ০৯:০০ 

টা হদত দুপুর ০১:০০ টা পয টন্ত) 

 

http://www.nbr.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/


অর্বা ডাকদযাদগ পদ্র োধ্যদে 

অর্বা ই-কেইল কযাদগ মূসক 

সাংক্রান্ত কয ককান দ্দজজ্ঞাসার জবাব 

প্রোন করা হয়। 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর। 

 

২৪. দ্দচঠিপ্/ডাক/

পাদস টল/দ্রব্যাদ্দে 

গ্রহণ ও কপ্ররণ 

সদ্দচবালয় দ্দনদে টশোলা, ২০১৪ এ 

বদ্দণ টত সাংদ্দিি দ্দবদ্দধ-দ্দবধান 

অনুযায়ী 

গ্রহণ-কপ্ররণ শাখা 

-স্থানীয় মূসক কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের েপ্তর। 

 

প্রদযাজয 

নয় 

সাংদ্দিি দ্দবদ্দধ অনুযায়ী  

 

(L) Kv÷gm G¨v± Gi AvIZvq bvMwiK †mev 

µ: 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg ©KZ©v (bvg, c`ex, †dvb 

b¤^i I  B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 wegvbe›`‡i 

e¨v‡MR 

wK¬qv‡iÝ 

mswkøó 

Kvh©µg 

The Customs Act, 1969 

Gi AvIZvq ÒhvÎx (Ach©UK) 

e¨v‡MR (Avg`vwb) wewagvjv, 

2016Ó †gvZv‡eK hvÎx KZ©„K 

e¨v‡MR †NvlYv di‡g Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| Av‡e`b c Övwßi 

ci cixÿv-wbixÿv c~e©K 

Zvrÿwbfv‡e e¨v‡MR wK¬qv‡iÝ 

mswkøó Kvh©µg m¤úbœ‡hvM¨| 

e¨v‡MR †NvlYv dig Òwebvg~‡j¨Ó ZvrÿwbKfv‡e Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb 

‡WcywU Kwgkbvi (m`i) 

‡dvbt 0821-722679 

B‡gBjt 

sylhetcustoms@yahoo.com 



2 e‡ÐW 

Iq¨vinvDm 

jvB‡mÝ 

cÖ̀ vb 

The Customs Act, 1969 

Gi aviv 12 I 13 Abyhvqx 

Kwgkbvi Ae Kv÷gm(eÐ) 

A_ev †evW© n‡Z ÿgZvcÖvß 

Ab¨ †Kvb Kwgkbvi Ae 

Kv÷gm Iq¨vinvDm jvB‡mÝ 

cÖ`vb Ki‡Z cvi‡eb| 

e‡ÐW Iq¨vinvDm 

jvB‡mwÝs wewagvjv-

2008 Gi ÔÔcwiwkó-1Ó 

dig cyibc~e©K 

ÔÔcwiwkó-2Ó  DwjøwLZ 

wb¤œewY©Z `wjjvw` h_v- 

h_vh_ g~j¨gv‡bi †KvU©© 

wd mn Av‡e`b, 

Bol/BSCIC- Gi 

†iwRt, ‡Kv¤úvbxi TIN, 

†UªW jvB‡mÝ, dvqvi 

jvB‡mÝ, BIN, mswkøó 

G‡mvwm‡qk‡bi 

mycvwikcÎ, †bvUvix 

cvewjK I wj‡qb e¨vsK 

KZ©„K mZ¨vwqZ 150/-

UvKvi bb RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú cÖwZôv‡bi 

gvwjK/cwiPvjK‡`i bvg, 

c`ex, eZ©gvb I ¯’vqx 

wVKvbv, ¯^vÿi Ges Qwe, 

eqjvi mvwUt, R‡q›U 

÷K †Kv¤úvbxi 

†g‡gv‡iÛvg GÛ 

AvwU©‡Kj Ae 

Gmvwm‡qkb, †gwkbvix 

Avg`vwb/µ‡qi ¯^c‡ÿ 

B/E ev µq msµvšÍ 

`vwjjvw`, cÖ Í̄vweZ e‡ÛW 

Ih¨vi nvD‡mi 2(`yB) 

Kwc bxj bKkv, 

KviLvbvi gvwjKvbv 

`wjj wKsev fvovi †ÿ‡Î 

†bvUvixK…Z Pzw³cÎ, I 

Aw½Kvibvgv| 

jvB‡mÝ wd 

eve` 

50,000/-

(cÂvk nvRvi) 

UvKv †UªRvix 

†KvW bs-

1131-0018-

0421 G Rgv 

cÖ`vb 

cÖ‡qvRbxq mKj 

`wjjvw`mn 

Av‡e`‡bi 30 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

KZ…©cÿ jvB‡mÝ 

cÖ`vb Ki‡e| 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb 

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

3 e‡ÐW 

Iq¨vinvDm 

jvB‡mÝ 

bevqb  

e‡ÐW Iq¨vinvDm jvB‡mwÝs 

wewagvjv-2008 Gi wewa 8 

Abyhvqx jvB‡m‡Ýi †gqv` 

DËxY© nIqvi 30(wÎk) w`b 

c~‡e© jvB‡mÝ bevqb wd eve` 

evwl©K 5000(cuvP nvRvi) UvKv 

nv‡i 2( ỳB) erm‡ii bevqb 

wd †UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g 

mswkøó †Kv‡W Rgv cÖ`vb K‡i 

cÖ‡qvRbxq `wjjvw` mswkøó 

G‡mvwm‡qk‡b Rgv cÖ`vb 

Ki‡j jvB‡mÝ ¯^qswµqfv‡e 

cieZx© †gqv‡`i Rb¨ bevwqZ 

n‡e|  

 evwl©K 

5000(cuvP 

nvRvi) UvKv 

nv‡i 2(`yB) 

erm‡ii bevqb 

wd †UªRvix 

†KvW bs-

1131-0018-

0421 G Rgv 

cÖ`vb 

bevqb wd Rgv 

cÖ`v‡bi †UªRvix 

Pvjv‡bi Kwcmn 

cÖ‡qvRbxq 

`wjjvw` mswkøó 

G‡mvwm‡qk‡b 

Rgv cÖ`vb Ki‡j 

jvB‡mÝ 

¯^qswµqfv‡e 

cieZx© †gqv‡`i 

Rb¨ bevwqZ 

n‡e| 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 



4 widvÛ The Customs Act, 1969 

Gi aviv 33 †gvZv‡eK 

miKvix †KvlvMv‡i AwZwi³ 

A_© Rgv`v‡bi ZvwiL †_‡K 6 

gv‡m g‡a¨ we/B Gi Z„Zxq 

Kwcmn wba©vwiZ di‡g widvÛ 

Gi Av‡e`b ïé †÷k‡b †ck 

Ki‡Z n‡e| widvÛ `vexi 

h_v_©Zv mswkøó ïévqb †mKkb 

†_‡K hvPvB K‡i we‡ewPZ n‡j 

widvÛ gÄyix‡hvM¨| 

wba©vwiZ dig ïé 

†÷k‡b Ges we/B Gi 

Z„Zxq Kwc widvÛ 

Av‡e`b Kvixi wbKU 

msiwÿZ   

Òwebvg~‡j¨Ó h_v_©Zv hvPvB 

A‡šÍ mswkøó 

Ab¨vb¨ `ß‡ii 

AvbyôvwbKZv 

cwicvjb ¯^v‡c‡ÿ 

`ªæZ 

wb®úwË‡hvM¨| 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

5 ïé duvwK 

gvgjv 

The Customs Act, 1969 

Gi aviv 32 Abyhvqx †Kvb 

e¨vw³ B‡jKUªwbK h‡š¿i 

gva¨‡g e¯‘MZ Z‡_¨ AmZ¨ 

†NvlYv,`wjj,Z_¨ Av_ev 

†iKW© †cÖiY K‡ib A_ev 

Zv‡`i mdUKwc Dc¯’vcb 

K‡ib,Kvn‡j wZwb Aciv‡a 

†`vlx mve¨¯Í n‡eb|AmZ¨ 

†NvlYvi Kvi‡b GK nvRvi 

UvKvi wb‡¤œ bq,Ggb cwigvY 

ïé dvuwK n‡j cÖvmw½K 

Zvwi‡Li wZb eQ‡ii g‡a¨ 

cwi‡kva Kivi Rb¨ †bvwUk 

Rvwi Kiv n‡e| 

   Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

6 Uªvbwkc‡g›U The Customs Act, 1969 

Gi aviv 121 Abyhvqx GKRb 

Kv÷gm Kg©KZv©i ZËv¡eav‡b  

Uªvbwkc‡g›U nIqv c‡Y¨i Dci 

Av‡ivcbxq ïé,hw` 

_v‡K,cwi‡kva e¨wK‡i‡K,aviv 

15 Gi weavbvejx Ges 

wewagvjv Uvªbwkc‡g›U cÖ`wb 

Kiv hv‡e| 

 ‡evW©,miKvwi 

†M‡RU cÖÁvcb 

Øviv c‡b¨i 

IRb,gvc, 

cwigvY,msL¨v,

‡ej,c¨v‡KR 

ev cvÎ 

Abymv‡i 

Uªvbwkc‡g›U dx 

Av‡ivc Ki‡e| 

AvbyôvwbKZv 

cwicvj‡b 

cÖ‡hvR¨ mgq 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

7 UªvbwRU The Customs Act, 1969 

Gi aviv 127 Abyhvqx  †Kvb 

hvbevn‡b Avg`vwbK…Z Ges 

evsjv‡`‡ki †Kvb Kv÷gm  

†÷k‡b A_ev evsjv‡`‡ki 

evwn‡i †Kvb c‡Y¨i Dci  

Av‡ivcbxq ïé,hw` 

_v‡K,cwi‡kva e¨wZ‡i‡K,aviv 

15 Gi weavbvejx Ges 

wewagvjv mv‡c‡ÿ UvªbwR‡Ui  

AbygwZ cÖ`vb Ki‡e 

 ‡evW©,miKvwi 

†M‡RU cÖÁvcb 

Øviv UªvbwRU 

dx Av‡ivc 

Ki‡e| 

AvbyôvwbKZv 

cwicvj‡b 

cÖ‡hvR¨ mgq 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 



8 miKvwi 

cvIbv 

Av`vq 

The Customs Act, 1969 

Gi aviv 202 Abyhvqx hLb 

†Kvb e¨w³ ïé ev †i¸‡jUix 

ïé miKvi‡K cÖ‡`q nq Ges 

D³ ïé,‡i¸‡jUix ïé ev 

Ab¨vb¨ cvIbv wbav©wiZ mg‡qi 

g‡a¨ cwi‡kva Kiv bv n‡j 

h‡_vchy³ Kg©KZv© †h‡Kvb 

mg‡q H e¨vw³i wbKU †_‡K 

miKvix cvIbv KZ©b Ki‡Z 

cvi‡e| 

   Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

9 Abv`vqx 

ivR¯^ 

Av`vq 

The Customs Act, 1969 

Gi aviv 202 G ewY©Z 

c×wZ‡Z Abv`vwq ivR¯^ 

Av`vq‡hvM¨ 

 Òwebvg~‡j¨Ó 3 eQ‡ii g‡a¨ 

ïé KZ…©cÿ 

`vexbvgv Rvix 

Ki‡Z cv‡i| 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

10 †cvó AwWU 

Kvh©µ‡gi 

gva¨‡g 

ïévwqZ 

cY¨ Pvjvb 

ïévq‡bi 

mwVKZv 

hvPvB| 

Kwgkbvi Ae Kv÷gm& KZ©„K 

MwVZ AwWU Uxg †cvó AwWU 

Kvh©µ‡gi gva¨‡g ïévwqZ 

cY¨ Pvjv‡bi ïévq‡bi 

mwVKZv hvPvB Kwi‡e| 

m¤úvw`Z ïévqb msµvšÍ 

mg¯Í `wjjvw` 

Òwebvg~‡j¨Ó `ªæZ m¤úv`b‡hvM¨ Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

11 A-

LvjvmK…Z 

cY¨ Pvjvb 

wbjv‡g 

weµq Kiv 

The Customs Act, 1969 

Gi aviv-82 †gvZv‡eK A-

LvjvmK…Z cY¨ Pvjv‡bi 

gvwj‡Ki wVKvbv msMÖn Kiv 

†M‡j Zvnv‡K h_vh_ ‡bvwUk 

cÖ`vb K‡i A_ev wVKvbv msMÖn 

Kiv bv †M‡j †bvwUkwU cÖwÎKvq 

cÖKvk Kwiqv D³ cY¨ 

h‡_vchy³ Kg©KZ©v Av‡`kµ‡g 

wbjv‡g weµq Kiv n‡e| 

 Òwebvg~‡j¨Ó `ªæZ m¤úv`b‡hvM¨ Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

12 Avg`vwbK…Z 

cY¨ I ißvbx 

cY¨ Pvjvb 

ïévqb I 

cÖ‡hvR¨ ïé 

Ki Av`vq 

Kiv 

Avg`vwb A_ev ißvwbi Rb¨ 

Kv÷gm †÷k‡b Avbqb Kiv 

c‡Y¨i cixÿvi wi‡cvU© cvIqvi 

The Customs Act, 1969 

mswkøó wewfbœ cÖÁvcb 

†gvZv‡eK Avg`vwbi †ÿ‡Î 

we/B Ges ißvwbi †ÿ‡Î 

we/G·‡cvU© Dc¯’vc‡bi 

ïévqb I cÖ‡hvR¨ ïé Kiv 

Av`vq Kiv n‡e| 

Avg`vwbi †ÿ‡Î we/B 

Ges ißvwbi †ÿ‡Î 

we/G·‡cvU©, 

Bg‡cvU©/G·‡cvU© 

†gwb‡d÷, Bbf‡qm I 

c¨vwKs wj÷, GjwmG, 

e¨vsK mvwU©dvBW 

Bbf‡qm, Gjwm, BIN, 

TIN, ‡UªW jvB‡mÝ, wf, 

we, Gd-6 dig, cY¨ 

cixÿv wi‡cvU©  

Òwebvg~‡j¨Ó `ªæZ m¤úv`b‡hvM¨ Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 



13 wmGÛGd 

jvB‡mÝ 

bevqb 

w` Kv÷gm G¨v±, 1969 Gi 

aviv 207 I Kv÷gm& G‡R›U 

jvB‡mwÝs wewagvjv, 2016 

†gvZv‡eK jvB‡mÝavixMY 

KZ©„K m¤úvw`Z Kvh©vw`i 

`wjjvw` (cvidi‡gÝ wi‡cvU©) 

mn †gqv` DËx‡Y©i 2 gvm c~‡e© 

bevq‡bi Av‡e`b Ki‡Z n‡e|  

cvidi‡gÝ wi‡cvU hvPvB 

evQvB K‡i we‡ewPZ n‡j 

jvB‡mÝ bevqb‡hvM¨  

 jvB‡mwÝ KZ©„K 

m¤úvw`Z cvidi‡gÝ 

wi‡cvU© mn Av‡e`bcÎ| 

bevqb wd 

eve` 5000/-

(cuvP nvRvi) 

UvKv ‡UªRvix 

Pvjv‡bi 

gva¨‡g Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

jvB‡mÝavixMY‡K 

†gqv` DËx‡Y©i 2 

gvm c~‡e© 

bevq‡bi Av‡e`b 

Ges †gqv` 

DËx‡Y©i c~‡e©B 

wb®úwË‡hvM¨| 

bvg t ‡gvt Rvnv½xi Avjg 

c`ex t hyM¥ Kwgkbvi  

‡dvb b¤^it 0821-727572 

B-‡gBjt 

mja0171@gmail.com 

  

14 Avg`vwbK…Z 

cY¨ I 

ißvbx cY¨ 

Pvjvb 

KvwqK 

cixÿv 

msµvšÍ 

Kvhv©ejx 

w` Kv÷gm G¨v±, 1969 Gi 

aviv 198 I mswkøó wewfbœ 

cÖÁvcb †gvZv‡eK Avg`vwb 

A_ev ißvwbi Rb¨ Kv÷gm 

†÷k‡b Avbqb Kiv cY¨ 

Pvjvb A_ev wej¤̂ e¨ZxZ 

c‡Y¨i gvwjK ev Zvnvi 

G‡R‡›Ui Dcw¯’wZ‡Z KvwqK 

cixÿv msµvšÍ Kvhv©ejx 

mgvß‡hvM¨| 

Bg‡cvU©/ G·‡cvU© 

†gwb‡d÷,Bbf‡qm I 

c¨vwKs 

wj÷,GjwmG,e¨vsK 

mvwU©dvBW 

Bbf‡qm,Gjwm, BIN, 

TIN, ‡UªW jvB‡mÝ, wf, 

we, Gd-6 dig 

Òwebvg~‡j¨Ó c~Yv©½u Av‡e`b 

cÖvwßi 30(wÎk) 

Kvh©w`e‡mi 

g‡a¨| 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

15 ‡gqv` DËxY© 

Ges †`‡ki 

ev 

Rb¯^v‡¯’¨i 

Rb¨ 

ÿwZKi 

cY¨ 

aŸsmKiY 

w` Kv÷gm G¨v±, 

1969/mswkøó wewfbœ cÖÁvcb 

mswkøó ¯’j ïé †÷kb webvg~‡j¨ †mev 

cÖ`vb 

c~Y©v½ Av‡e`b 

cÖvwßi 30 (wÎk) 

w`‡bi g‡a¨ 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

16 ‡PvivPvjvb 

†iv‡a 

cÖ‡qvRbxq 

Z`viwK I 

Preventi

ve Kvh©µg 

cwiPvjbv  

w` Kv÷gm G¨v±, 

1969/mswkøó wewfbœ cÖÁvcb 

mswkøó ¯’j ïé †÷kb webvg~‡j¨ †mev 

cÖ`vb 

ZvrÿwYKfv‡e 

e¨e ’̄v MÖnY Kiv 

nq 

Rbve ‡gvt †mvjvBgvb †nv‡mb  

wefvMxq Kg©KZ©v 

wR›`vevRvi,wm‡jU 

‡dvbt 0821-728449 

B‡gBjtsylhet.customsdivision

@yahoo.com 

 

2. cÖvwZôvwbK †mev 

µ: 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb b¤^i I  B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



µ: 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb b¤^i I  B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 The Public 

Procurement 

Rules, 2008 

Ges The 

Public 

Procurement 

Act, 2006 

Abyhvqx †UÛv‡i 

cÖwZwbwa †cÖiY 

The Public Procurement 

Rules, 2008 Ges The 

Public Procurement 

Act, 2006 Gi AvBb I 

wewa †gvZv‡eK 

 

- 

wewa †gvZv‡eK 

m¤§vvbx fvZv 

The Public 

Procurement 

Rules, 2008 

Ges The 

Public 

Procurement 

Act, 2006 Gi 

AvBb I wewa 

†gvZv‡eK 

bvgt Rbve gynv¤§` iv‡k ỳj 

Avjg 

c`ext AwZwi³ Kwgkbvi 

‡dvb b¤^it 0821-712101 

B-‡gBjt 

pulye5000@gmail.com 

2 ev‡RU wefvRb Aaxb Í̄ `ßi mg~‡ni Pvwn`v 

Abyhvqx Ges Kwgkbvi 

g‡nv`‡qi wb‡`k©bv †gvZv‡eK 

 

- 

webvg~‡j¨ A_©eQi bvg t Rbve †gvnv¤§` AvKei 

†nv‡mb 

c`ex t Kwgkbvi 

‡dvb b¤̂it 0821-727396 

B-‡gBj t 

sylhetcustoms@yahoo.c

om ৩.  তথ্য অদ্দধকার 

আইন সম্পদ্দকটত 

দ্দবষয়াদ্দে 

তথ্য অদ্দধকার আইন, ২০০৯ এর 

ধারা ৩.৩ (ক) ও ১০ অনুযায়ী 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত 

আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী দ্দনধ টাদ্দরত 

কাগজপ্; 

প্রাদ্দপ্তস্থান 

-স্থানীয় মূসক 

কায টালয়; 

-দ্দবিাগীয় কে টকতটার 

কায টালয়; 

-কদ্দেশনাদরট সের 

েপ্তর। 

 

তথ্য অদ্দধকার 

আইন, ২০০৯ এর 

ধারা ৩.৩ (গ) 

কোতাদবক কসবা 

প্রোন এবাং ধারা 

৩.৩( ) কত 

উদ্দল্লদ্দখত ককাদড 

কট্রজারী চালাদনর 

োধ্যদে জো 

প্রোন করদত 

হদব। 

 সাংলগ্নী-ক 

 

 

৩. অভ্যন্তেীণ সসিা 

ক্র: নং সসিাে নাম সসিা প্রদান পিমত প্ররয়াজনীয় কাগজপে এিং 

প্রামিস্থান 

সসিাে মূল্য এিং 

পমেরশাি পিমত 

সসিা 

প্রদারনে 

সময়সীমা 

দাময়ত্বপ্রাি কম তকততা (পদমি, 

সফান নম্বে ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ৩য় ও ৪র্ ত সেণীে পরদ 
দ্দনদয়াগ, বেলী, কপ্রষণ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্ততক 

প্রণীত মিমি-মিিান 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

 

- মিমি দ্বাো 

মনি তামেত 

সময়সীমা 

 

 

 পদমি:   

কমমশনাে 

সফান:  

02996635357 

ইরমইল-      

sylhetcustoms@

yahoo.com  
ওরয়ি সপাট তাল- 

www.sylhetcust

oms-vat.gov.bd 

2.  ৩য় ও ৪র্ ত সেণীে পরদ 
কম তেত কম তচােীরদে 
সজযষ্ঠতা ও পরদান্নমত 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্ততক 

প্রণীত মিমি-মিিান 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

3.  শাংখলা ও আচরণ সেকােী কম তচােী (আচেণ) 

মিমিমালা, ১৯৭৯ এিং 

সেকােী কম তচােী (শৃঙ্খলা ও 

আপীল) মিমিমালা, ২০১৮ 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

4.  িেখাে ও পদতযাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্ততক 

প্রণীত মিমি-মিিান 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

5.  প্রদ্দশক্ষণ জাতীয় োজে সিাে ত কর্ততক 

প্রদি মনরদ তশনাে আরলারক 

এিং দািমেক প্ররয়াজন 

অনুসারে  

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

6.  লমজমস্টকস এস্টািমলশরমন্ট ম্যানুয়াল কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

7.  ছুটি মনি তামেত ছুটি মিমিমালা, 

১৯৫৯ 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

mailto:commdkn@yahoo.com
mailto:commdkn@yahoo.com


ক্র: নং সসিাে নাম সসিা প্রদান পিমত প্ররয়াজনীয় কাগজপে এিং 

প্রামিস্থান 

সসিাে মূল্য এিং 

পমেরশাি পিমত 

সসিা 

প্রদারনে 

সময়সীমা 

দাময়ত্বপ্রাি কম তকততা (পদমি, 

সফান নম্বে ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

8.  মজমপএফ অমগ্রম  

ভ্মিষ্য তহমিল আইন, ১৯২৫ 

ও 

সািােণ ভ্মিষ্য তহমিল 

মিমিমালা, ১৯৭৯ 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

9.  মজমপএফ চূড়ান্ত উরিালন কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

10.  সপনশন ও আনুরতামষক 

মঞ্জুমে 

গণকম তচােী (অিসে) আইন, 

১৯৭৪ ও গণকম তচােী (অিসে) 

মিমিমালা, ১৯৭৫ 

কলাে ৩-এ বদ্দণ টত আইন ও দ্দবদ্দধ 

অনুযায়ী 

- 

 

৪.  অমভ্র াগ ব্যিস্থাপনা পিমত (GRS) 

 

সসিা প্রামিরত অসন্তুষ্ট হরল দাময়ত্বপ্রাি কম তকততাে সংরগ স াগার াগ করুন। মতমন সমািান মদরত ব্যর্ ত হরল মনরনাক্ত পিমতরত স াগার াগ করে আপনাে সমস্যা অিমহত 

করুন। 

ক্রমমক কখন স াগার াগ 

কেরিন 

কাে সরে স াগার াগ কেরিন স াগার ারগে ঠিকানা মনষ্পমিে সময়সীমা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কম তকততা 

সমািন মদরত না 

পােরল 

hyM¥/AwZwi³ Kwgkbvi 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

Kv÷gm&, G·vBR I f¨vU wgkbv‡iU, 

wm‡jU 

নাে : জনাব সমাোঃ জাহােীে আলম 

পেদ্দব : যুগ্ম কদ্দেশনার 

সফান :  02996631363 

ই-সমইল: mja0171@gmail.com 

ওরয়ি : www.sylhetcustoms-vat.gov.bd 

 

নাে : জনাব gynv¤§` iv‡k ỳj Avjg 

পেদ্দব : অদ্দতদ্দরি কদ্দেশনার 

সফান :  02996633101 

ই-সমইল: pulye5000@gmail.com 

ওরয়ি : www.sylhetcustoms-vat.gov.bd 

৩ (মতন) মাস 

২ অমভ্র াগ মনষ্পমি 

কম তকততা মনমদ তষ্ট 

সমরয় সমািন মদরত 

না পােরল 

Kwgkbvi 

Avwcj Kg©KZ©v 

Kv÷gm&, G·vBR I f¨vU wgkbv‡iU, 

wm‡jU 

 

নাে : জনাব সমাহাম্মদ আকিে সহারসন 

পেদ্দব : কদ্দেশনার 

সফান : 02996635357 

ই-সমইল : sylhetcustoms@yahoo.com 

ওরয়ি : www.sylhetcustoms-vat.gov.bd 

১ (এক) মাস 

 

৪.  আপনাে কারে আমারদে প্রতযশা 

 

ক্রমমক নং প্রমতশ্রুত/কামঙ্খত সসিা প্রামিে লরক্ষয কেণীয় 

1.  মনিামেত ফেরম সম্পূণ তভ্ারি পূেণকৃত আরিদন জমা প্রদান। 

2.  সঠিক মােরম প্ররয়াজনীয় মফস পমেরশাি কো। 

3.  সাক্ষারতে জন্য মনি তামেত সমরয়ে পূরি তই উপমস্থত র্াকা। 

4.  সকল পণ্য সেিোহ ও সসিা প্রদারনে সক্ষরে মূসক চালানপে (মূসক-৬.৩) প্রদান। 

5.  মিমিিি পিমতরত সকল ক্ররয়ে মহসাি ক্রয় সেমজস্টাে (মূসক-৬.১) এ ও মিক্ররয়ে মহসাি মিক্রয় সেমজস্টাে (মূসক-৬.২) এ সংেক্ষণ। 

6.  পণ্য ও সসিা সেিোরহে মভ্মিরত প্ররদয়  র্া র্ পমেমাণ মূসক, সম্পূেক শুল্ক, আিগামে কে, অন্যান্য কোমদ ও অর্ তদন্ড মনি তামেত 

মহসাি সকারে সেজামে চালারনে মােরম সেকামে সকাষাগারে জমা প্রদান। 

7.  উৎরস মূসক আদায়/ কততনর াগ্য খারত  র্াসমরয় সঠিক পমেমাণ মূসক আদায়/কততন, মনি তামেত সমরয়ে মরে সেকামে সকাষাগারে 

জমা প্রদান। 

8.  প্ররতযক মারসে মূসক দামখলপে (মূসক-৯.১/৯.২) পেিতী মারসে 15 তামেরখে মরে (িীমাে সক্ষরে 20 তামেরখে মরে) অনলাইরন  

দামখল কো। 

9.  মূসক দমললামদ ও িামণমজযক দমললামদ পেীক্ষা, মহসাি পেীক্ষা, ব্যিসায় অেন ও পরণ্যে মজুদ পমেদশ তন, কামঙ্খত তথ্য সেিোহ এিং 

মনেীক্ষাে সক্ষরে মূসক কম তকততারদে আইনানুগ সহর ামগতা প্রদান। 

 

সাংলগ্নী-ক 

http://www.sylhetcustoms-vat.gov.bd/
http://www.sylhetcustoms-vat.gov.bd/
mailto:commdkn@yahoo.com


কােেস, এক্সাইজ ও িযাট কদ্দেশনাদরট, দ্দসদলট এর অধীনস্থ দ্দবিাগীয় অদ্দ সসমূদহর ঠিকানা ও ক ান নম্বর: 

েপ্তদরর নাে ঠিকানা ক ান নম্বর ও ই-কেইল নম্বর আওতাধীন কজলা 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট দ্দবিাগ, দ্দসদলট িাড়ী # ১৯, সোে # ১৪/২৪, ব্লক # মে, 

শাহজালাল উপশহে, মসরলট। 

0821-728430 

sylhet_vatdivision@yahoo.com 

দ্দসদলট কজলা 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট দ্দবিাগ, হদ্দবগঞ্জ সকন্দ্রীয় ঈদগাহ পরয়ন্ট, িাইপাস সোে, হমিগঞ্জ। 0831-63434 

hobiganjvat@gmail.com 

হদ্দবগঞ্জ কজলা 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট দ্দবিাগ, 

কেৌলিীবাজার 

৯৬৮, শমরসে নগে সোে, সমৌলভ্ীিাজাে। 0861-63980 

naovatdiv@yahoo 

কেৌলিীবাজার কজলা 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট দ্দবিাগ, 

সুনােগঞ্জ 

২৭ িস্যন্ধো, হাজীপাড়া, স্যনামগঞ্জ।  02996600065 
sunamgonjdivision@yahoo.com 

সুনােগঞ্জ কজলা 

কাস্টমস মিভ্াগ, মসরলট। মজন্দািাজাে, মসরলট। sylhet.customsdivision@yahoo.com দ্দসদলট কজলা 

মিমানিন্দে ও এয়ােরেইট মিভ্াগ, মসরলট। এয়ােরপাট ত সোে, মসরলট। airport_division@yahoo.com দ্দসদলট কজলা 

 

এ েপ্তদরর আওতাধীন সাদকটলসমূদহর ঠিকানা: 

েপ্তদরর নাে ঠিকানা ই-কেইল নম্বর ক ান 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল-১, দ্দসদলট িাড়ী # ১৯, সোে # ১৪/২৪, ব্লক # মে, শাহজালাল 

উপশহে, মসরলট। 
syl.vat.circle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল-২, দ্দসদলট িাড়ী # ১৯, সোে # ১৪/২৪, ব্লক # মে, শাহজালাল 

উপশহে, মসরলট। 
syl.vat.circle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল-৩, দ্দসদলট িাড়ী # ১৯, সোে # ১৪/২৪, ব্লক # মে, শাহজালাল 

উপশহে, মসরলট। 
syl.vat.circle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল-৪, দ্দসদলট িাড়ী # ১৯, সোে # ১৪/২৪, ব্লক # মে, শাহজালাল 

উপশহে, মসরলট। 
syl.vat.circle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, হদ্দবগঞ্জ-১ সকন্দ্রীয় ঈদগাহ পরয়ন্ট, িাইপাস সোে, হমিগঞ্জ। hobiganjvatcircle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, হদ্দবগঞ্জ-২ সকন্দ্রীয় ঈদগাহ পরয়ন্ট, িাইপাস সোে, হমিগঞ্জ। hobiganjvatcircle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, 

কেৌলিীবাজার 
কাশীনার্ সোে, সচৌমুহনী, সমৌলভ্ীিাজাে। 

moulvibazarvatcircle@gmail.com 

 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, শ্রীেঙ্গল কাশীনার্ সোে, সচৌমুহনী, সমৌলভ্ীিাজাে। 
sreemangalvatcircle@gmail.com 

 

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, কুলাউাা কাশীনার্ সোে, সচৌমুহনী, সমৌলভ্ীিাজাে। kulauravatcircle@gmail.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, াাতক 

সুনােগঞ্জ 

োক িাংলা সোে, োতক, স্যনামগঞ্জ। chhatakvat.gov21@yahoo.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, সুনােগঞ্জ 

উির 
২৭ িস্যন্ধো, হাজীপাড়া, স্যনামগঞ্জ।  sunamgonjdivision@yahoo.com  

কােেস, এক্সাইজ ও িযাট সাদকটল, সুনােগঞ্জ 

েদ্দক্ষণ 
২৭ িস্যন্ধো, হাজীপাড়া, স্যনামগঞ্জ।  sunamgonjdivision@yahoo.com  

 

এ কদ্দেশনাদরদটর আওতাধীন দ্দবদ্দিন্ন শুল্ক কেশন- 

 

শুল্ক বির/দেশদনর নাে ঠিকানা ই-সমইল সফান 

তামামিল এলমস সস্টশন সগায়াইন াট, মসরলট tamabillcstation@gmail.com  

জমকগঞ্জ এলমস সস্টশন জমকগঞ্জ, মসরলট zakigonjlcstn@gmail.com  

সশওলা এলমস সস্টশন। মিয়ানী িাজাে, মসরলট sheolalcstation@gmail.com  

mailto:syl.vat.circle@gmail.com
mailto:syl.vat.circle@gmail.com
mailto:syl.vat.circle@gmail.com
mailto:syl.vat.circle@gmail.com
mailto:hobiganjvatcircle@gmail.com
mailto:hobiganjvatcircle@gmail.com
mailto:tamabillcstation@gmail.com


জুমড় এলমস সস্টশন জুমড়, সমৌলভ্ীিাজাে। jurilcmoulv55@yahoo.com  

চাতলাপুে এলমস সস্টশন শমরসেনগে, 

সমৌলভ্ীিাজাে। 

chatlapurlcstation2020@yahoo.com  

ইোমমত এলমস সস্টশন োতক, স্যনামগঞ্জ chhataklcstation@gmail.com  

োতক এলমস সস্টশন োতক, স্যনামগঞ্জ chhataklcstation@gmail.com  

সচলা এলমস সস্টশন। োতক, স্যনামগঞ্জ chhataklcstation@gmail.com  

িড়েড়া এলমস সস্টশন তামহেপুে,স্যনামগঞ্জ।  borsoralcstation@gmail.com  

িাগলী এলমস সস্টশন তামহেপুে,স্যনামগঞ্জ। borsoralcstation@gmail.com  

চাোগাঁও এলমস সস্টশন তামহেপুে,স্যনামগঞ্জ। borsoralcstation@gmail.com  

সভ্ালাগঞ্জ এলমস সস্টশন সকাম্পানীগঞ্জ, মসরলট। bholagonjlcs@gmail.com  

িাল্লা এলমস সস্টশন চুনারু াট, হমিগঞ্জ। ballalcstation.sylhetcustoms@gmail.com  

 

এ কদ্দেশনাদরদটর দ্দবদ্দিন্ন শুল্ক কদ্দরদডার : 

োদের গাঁও, াাতক, শরী পুর,বাল্লায় এ েপ্তদরর শুল্ক কদ্দরদডারসমূহ অবদ্দস্থত । 

এ কদ্দেশনাদরদটর দ্দবদ্দিন্ন শুল্ক গুোে : 

তামামিল স্থল শুল্ক গুদাম, সশওলা স্থল শুল্ক গুদাম, জমকগঞ্জ স্থল শুল্ক গুদাম, মিভ্াগীয় শুল্ক গুদাম, িড়েড়া স্থল শুল্ক গুদাম, োতক স্থল শুল্ক গুদাম, চাতলাপুে স্থল শুল্ক গুদাম, 

সিতুলী (জুমড়) স্থল শুল্ক গুদাম, শাদয়স্তাগঞ্জ স্থল শুল্ক গুদাম সব টদোট ০৯ (নয়) টি শুল্ক গুোে এ েপ্তদরর আওতাধীন রদয়দা।  

সোদ্দনত করোতাগদণর করণীয় : 

১। মূসক এর আওতায় দ্দনবন্ধন গ্রহণ বা তাদ্দলকাভুি হওয়া; 

২। পে দ্দবদ্দক্র/সরবরাদহর পূদব ট দ্দবদ্দক্র/সরবরাহ মুল্য দ্দবদ্দধ দ্দবধান অনুসরণ কদর দ্দনরূপণ করা; 

৩। পে/দসবা সরবরাদহর সেয় কক্রতা/দিািাদক সাংখ্যানুক্রদ্দেক মূসক-৬.৩ চালানপ্ ইসুযকরণ; 

৪। মূসক ব্যবস্থায় প্রণীত সকল করদ্দজোর সাংরক্ষণ এবাং প্রদ্দতদ্দেদনর সরবরাহকৃত/দ্দবদ্দক্রত পদের পদ্দরোণ, মূল্য ও প্রাপ্ত মূসক  

     (িযাট) দ্দবক্রয় দ্দহসাব করদ্দজোদর (মূসক-.৬২) দ্দলদ্দপবদ্ধকরণ; 

৫। প্রদ্দত কর কেয়াদের রাজস্ব কায টক্রদের দ্দহসাব দ্দনধ টাদ্দরত  রে মূসক-৯.১/৯.২ োদ্দখলপদ্ পরবতী োদসর ১৫ (পদনর) দ্দেদনর েদধ্য  

     অনলাইদন োদ্দখলকরণ; 

৬। মূসক কে টকতটা কর্তটক চাদ্দহত তথ্যাদ্দে সরবরাহ এবাং তৎকর্তটক পদ্দরচাদ্দলত দ্দনরীক্ষাকাদয ট বা পদ্দরেশ টদন সহদযাদ্দগতা প্রোন; 

৭। উৎদস মূসক কতটনকারী প্রদ্দত্ান কর্তটক যর্াযর্িাদব মূসক উৎদস কতটন ও দ্দনধ টাদ্দরত সেদয় সরকারী ককাষাগাদর জো প্রোন; 

৮। কয ককান দ্দবষদয় দ্দলদ্দখত আদবেন োদ্দখদলর প্রদয়াজন হদল দ্দনধ টাদ্দরত ১০ (েশ) টাকার ককাট ট দ্দ /েযাম্প লাদ্দগদয় আদবেন োদ্দখলকরণ; 

৯। আেোদ্দন, উৎপােন, পে বা কসবা দ্দবদ্দক্র ও তৎসাংদ্দিি সকল কলনদেদনর সঠিক দ্দহসাব  সাংরক্ষণ; 

১০। আেোদ্দন/রপ্তাদ্দনকৃত পদের দ্দবপরীদত প্রদযাজয করাদ্দে এবাং স্থানীয় পয টাদয় সরবরাহকৃত পে/দসবার উপর প্রদযাজয মূসক বা  

    কক্ষ্েদত, মূসক ও সম্পূরক শুল্ক যর্াসেদয় সরকারী ককাষাগাদর পদ্দরদশাধ দ্দনদ্দিতকরণ। 

সরকারী ককাষাগাদর রাজস্ব জো কেয়ার অর্ টননদ্দতক ককাডসমূহ: 

‘‘আেোদ্দন পয টাদয়’’ 

ক্র: নাং খাদতর নাে ককাড নাং েন্তব্য 

০১ আেোদ্দন শুল্ক (Customs Duty) ১/১১৩৩/০০১৮/০৪০১  
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ক্র: নাং খাদতর নাে ককাড নাং েন্তব্য 

০২ সম্পূরক শুল্ক আেোদ্দন পয টাদয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/ ০০১৮ /০৭০১  

০৩ মূসক আেোদ্দন পয টাদয় ( Value Added Tax) ১/১১৩৩/০০১৮/০৩০১  

০৪ অমগ্রম কে (Advance Tax) ১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১  

০৫ করগুদলটদ্দর দ্দডউটি ১/১১৩৩/০০১৮/০৪০১  

০৬ সকল দ্দনলাে দ্দবক্রদয় প্রাপ্ত অর্ ট (গবাদ্দে পশুসহ) ১/১১৩৩/০০১৮/২৬৮১  

০৭ অর্ টেন্ড ও জদ্দরোনা(কদ্দরদডার এর োধ্যদে ট্যাক্স/রাজস্ব পদ্দরদশাদ্দধত পশুসহ) ১/১১৩৩/০০১৮/১৯০১  

০৮ লাইদসন্স দ্দ  ১/১১৩৩/০০১৮/১৮৫৪  

০৯ অদ্দতদ্দরি প্রেি টাকা আোয় (আেোদ্দন পয টাদয়) ১/১১৩৩/০০১৮/২৬৭১  

১০ কােেস সারচাজট ১/১১৩৩/০০১৮/২৬৮১  

১১ অবকাঠাদো উন্নয়ন সারচাজট ১/১১৩৩/০০১৮/০৪১২  

১২ দ্দপ্র-দ্দশপদেন্ট সাদ্দি টস চাজট ১/১১৩৩/০০১৮/২০১৬  

১৩ রপ্তাদ্দন কর ১/১১৩৩/০০১৮/০৫০১  

১৪ অন্যান্য রাজস্ব (আেোদ্দন পয টাদয়) ১/১১৩৩/০০১৮/০৯৬১  

 
 

‘‘স্থানীয় পয টাদয়’’ 

ক্র: নাং খাদতর নাে ককাড ট নাং েন্তব্য 

০১ আবগাদ্দর শুল্ক (Excise Duty) ১/১১৩৩/০০১৮/০৬০১  

০২ মূসক স্থানীয় পয টাদয় (উৎদস মূসকসহ মূল্য সাংদযাজন কর VAT) ১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১  

০৩ সম্পূরক শুল্ক উৎপােন পয টাদয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/০০১৮/০৭১১  

০৪ সম্পূরক শুল্ক কসবা পয টাদয় (Supplementary Duty) ১/১১৩৩/০০১৮/০৭২১  

০৫ টান টওিার কর ১/১১৩৩/০০১৮/০৩১৩  

০৬ অর্ টেন্ড ও জদ্দরোনা (স্থানীয় পয টাদয়) ১/১১৩৩/০০১৮/১৯০১  

০৭ অদ্দতদ্দরি প্রেি টাকা আোয় (স্থানীয় পয টাদয়) ১/১১৩৩/০০১৮/২৬৭১  

০৮ অনান্য মূসক ১/১১৩৩/০০১৮/০৩৯১  

 

 

 

 

 

 


