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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
কা�মস, এ�াইজ ও ভ�াট (আপীল) কিমশনােরট, 

সরকারী কায �ভবন নং-০১, 
আ�াবাদ, চ��াম। 

E-mail: cusappealctg@gmail.com 
Web-site: www.cevappealctg.gov.bd 

 
 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 
 

১. িভশন ও িমশন :- 

 িভশনঃ  �ি� সংগত ব�� উপ�াপেনর �েযাগ �দান ও �ায় িবচার করার মা�েম এ কিমশনােরটেক 

আদ �িশক িবচার িবভাগীয় �িত�ান িহেসেব গেড় �তালা।  

 িমশনঃ  স�ক িবচারপ�িত অ�সরেনর মা�েম যথাসমেয় িনরেপ�ভােব িবচারকায �  স�� করা যােত 

আপীলকারী �ায় িবচার পায় ও সরকার �া� রাজ� িনি�ত করা।  
 

 

২. �িত�ত �সবাস�হঃ   
 

২.১) নাগিরক �সবা 

�. 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

�ায় িবচার �াি�র 

জ� আপীল 

দােয়রকারী �াি� বা 

�িত�ানেক মামলার 

ত� সং�া� সকল 

সহেযাগীতা ও ত� 

�সবা �দান। 

উপ�� �ি� বা �িত�ান 

ক��পে�র আেবদেনর 

আেলােক িদ কা�ম� 

এ�া�, ১৯৬৯ এর সংি�� 

িবিধ-িবধান, �াট 

ভ�া�েয়শন এি�েম�, 

আমদািন�ত পে�র �� 

��ায়ন িবিধমালা, 

বাংলােদশ কা�ম� �ািরফ 

ইত�ািদ ।  

িদ কা�ম� এ�া�, 
১৯৬৯; �াট ভ�া�েয়শন 
এি�েম�; 
আমদািন�ত পে�র �� 

��ায়ন িবিধমালা-

২০০০; বাংলােদশ 

কা�ম� �ািরফ; 

িবনা�ে� তাৎ�িণক  

নাম: �মাশাররফ �হােসন  
পদবী: রাজ� কম �কতা 
�ফান : ০১৭১১-৪৬৮১৫৪ 
ই-�মইল:  
cusappealctg@gmail.com  

 

mailto:cusappealctg@gmail.com
http://www.cevappealctg.gov.bd/
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২.২) �ািত�ািনক �সবা 

�. 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

কা�ম� িবষয়ক 

(আপীল) মামলা 

িন�ি�করণ 

উপ�� �ি� বা �িত�ান ক��পে�র 

আেবদনপ� পাওয়ার পর সংি�� �ল 

নিথর আেদশ, িদ কা�ম� এ�া�, 

১৯৬৯ এর সংি�� িবিধ-িবধান, �াট 

ভ�া�েয়শন এি�েম�, আমদািন�ত 

পে�র �� ��ায়ন িবিধমালা, 

বাংলােদশ কা�ম� �ািরফ ইত�ািদর 

আেলােক বাদী-িববাদীগেণর �নানী �হণ 

ও ব�ে�র সমথ©�ন দািখল�ত 

দিললািদ পয �ােলাচনা কের আেদশ 

জারী। 

িদ কা�ম� এ�া�, 
১৯৬৯; �াট 
ভ�া�েয়শন এি�েম�; 
আমদািন�ত পে�র 
�� ��ায়ন 
িবিধমালা-২০০০; 
বাংলােদশ কা�ম� 
�ািরফ; 

সরকার 

ক��ক 

িনধ �ািরত 

২২০/- টাকার 

�কাট � িফ। 

০২ (�ই) মাস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

২। 

�সক িবষয়ক 

(আপীল) মামলা 

িন�ি�করণ 

উপ�� �ি� বা �িত�ান ক��পে�র 

আেবদনপ� পাওয়ার পর সংি�� �ল 

নিথর আেদশ, �� সংেযাজন কর 

আইন, ১৯৯১ ইত�ািদর আেলােক বাদী-

িববাদীগেণর �নানী �হণ ও ব�ে�র 

সমথ©�ন দািখল�ত দিললািদ 

পয �ােলাচনা কের আেদশ জারী। 

�� সংেযাজন কর 

আইন, ১৯৯১ 

সরকার 

ক��ক 

িনধ �ািরত 

২২০/- টাকার 

�কাট � িফ। 

০২ (�ই) মাস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৩। 

িপএসআই/িরিভউ  

মামলা 

িন�ি�করণ 

উপ�� �ি� বা �িত�ান ক��পে�র 

আেবদনপ� পাওয়ার পর সংি�� �ল 

নিথ পয �ােলাচনা, িপএসআই িবিধমালা 

ইত�ািদর আেলােক বাদী-িববাদীগেণর 

�নানী �হণ ও ব�ে�র সমথ©�ন 

দািখল�ত দিললািদ পয �ােলাচনা কের 

আেদশ জারী। 

িদ কা�ম� এ�া�, 
১৯৬৯; 
আমদািন�ত পে�র 
�� ��ায়ন 
িবিধমালা-২০০০; 
বাংলােদশ কা�ম� 
�ািরফ; 
এস.আর.ও নং- 
২৫৫-
আইন/২০০২/১৯৭৩/
��, তাং- 
১৯/০৯/২০০২ ি�: 

সরকার 

ক��ক 

িনধ �ািরত 

২২০/- টাকার 

�কাট � িফ। 

১৫ (পেনর) 

িদন 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৪। 

মাননীয় 

হাইেকােট � 

দফাওয়ারী জবাব, 

ওকালতনামা ও 

�লনিথ ��রণ 

কা�ম�, এ�াইজ ও ভ�াট (আপীল) 

কিমশনােরট, চ��ােমর িবচারােদশ ও 

িবচারােদশ সংি�� �লনিথ 

চািহদাপ� িবনা�ে� 
০৭ (সাত) 

িদন 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৫। 

আপীলাত 

�াই��নােল �ল 

নিথ ��রণ 

কা�ম�, এ�াইজ ও ভ�াট (আপীল) 

কিমশনােরট, চ��ােমর িবচারােদশ ও 

িবচারােদশ সংি�� �লনিথ 

চািহদাপ� িবনা�ে� 
০৭ (সাত) 

িদন 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৬।  
রােয়র সা� �ফাইড 

কিপ সরবরাহ  

িদ কা�ম� এ�া�, ১৯৬৯; 

�� সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ 
চািহদাপ� 

২০ টাকার 

�কাট � িফ।  
০২ (�ই) িদন 

�মাহা�দ ইউ�ফ 
সহকারী কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২০৩৪৪ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�. 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। অিজ�ত �� 

আেবদন পাওয়ার পর 

িনধ �ািরত �� িবিধমালা, 

১৯৫৯ অ�যায়ী উপ�� 

ক��পে�র (আিথ �ক ও 

�শাসিনক �মতা 

অ�যায়ী) িন�ি� কের 

সরকাির আেদশ জাির 

করা হয়। 

ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
খ) িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-২৩৯৫) �ধান িহসাব 
র�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� 
�� �া�তার �িতেবদন  
 

িবনা�ে� 
৭ (সাত) 

কায �িদবস 

�মাহা�দ ইউ�ফ 
সহকারী কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২০৩৪৪ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
 

২। 
অিজ�ত �� (বিহঃ 

বাংলােদশ) 

(ক) িনধ �ািরত �� 

িবিধমালা, ১৯৫৯ 

অ�যায়ী িন�ি� কের 

সরকাির আেদশ জাির 

করা হয়।  

(খ) সরকার ক��ক 

সমেয় সমেয় জাির�ত 

িবেদশ �মেণর অ�মিত 

ও আ�ষাি�ক িনেদ �শনা 

অ�যায়ী। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
(খ) িনধ �ািরত ফরেম 
(বাংলােদশ ফরম নং-২৩৯৫) 
�ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া 
ক��ক �দ� �� �া�তার 
�িতেবদন   
(গ) �ি�গত কারেণ 
সরকার/�ায়�শািসত সং�ার 
কম �কত�ােদর িবেদশ �মেণর 
আেবদনপ�   
 

িবনা�ে� 
৭ (সাত) 

কায �িদবস 

�মাহা�দ ইউ�ফ 
সহকারী কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২০৩৪৪ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৩। 

সাধারণ ভিব� 

তহিবল হেত 

অি�ম ম�ির। 

আেবদন পাওয়ার পর 

সাধারণ ভিব� তহিবল 

িবিধমালা, ১৯৭৯ 

অ�যায়ী উপ�� 

ক��পে�র (আিথ �ক ও 

�শাসিনক �মতা 

অ�যায়ী) সরকাির 

আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 

(বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯)  

(খ) সাধারণ ভিব� তহিবেল 

সব �েশষ জমা�ত অেথ �র িহসাব 

িববরণী 

িবনা�ে� 
০৭ (সাত) 

কায �িদবস 

�মাহা�দ ইউ�ফ 
সহকারী কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২০৩৪৪ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
 

৪। চা�ির �ায়ীকরণ। 

আেবদন পাওয়ার পর 

সংি�� িনেয়াগ িবিধমালা 

অ�যায়ী উপ�� 

ক��পে�র 

অ�েমাদন�েম সরকাির 

আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 

(খ) হালনাগাদ এিসআর  
িবনা�ে� 

০৭ (সাত) 

িদন 

�মাহা�দ ইউ�ফ 
সহকারী কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২০৩৪৪ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৫।। 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর 

িপআরএল/অবসর 

�দান। 

 

আেবদন পাওয়ার পর 

যথাযথ ক��পে�র 

অ�েমাদন�েম আেদশ 

জাির করা হয়। 

১। �পনশন ফরম 

২। িপআরএল এর আেবদন 

৩। উ�রাধীকার এর সনদপ� 

৪। প�চ আং�েলর ছাপ 

৫। �পনশনােরর ছিব এবং 

মেনানয়নকারীর ছিব। 

৬। সকল �কার না-দাবীপ� 

৭। চা�িরর িববরণী 

৮। ইএলিপিস 

িবনা�ে� 

১৫ 

(পেনর) 

িদন 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
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৬। 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর 

িব�ে� িবিভ� 

অিভেযাগ। 

িব�মান িবিধমালা 

অ�যায়ী যথাযথ 

ক��পে�র 

অ�েমাদন�েম আেদশ 

জাির করা হয়। 

(ক) সংি�� দ�র হেত 

অিভেযাগ সংি�� ��াব; 

(খ) অিভেযােগর �পে� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

�মাণক; 

(গ) অিভেযাগ সংি�� 

িবিধমালা/অ�ােদশ/আইন 

অ�যায়ী কায ��ম �হণ 

  

িবনা�ে� 
২ (�ই) 

মাস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৭। িচ� িবেনাদন ��। 

িচ� িবেনাদনভাতা 

িবিধমালা, ১৯৭৯ অ�যায়ী 

িন�ি� কের সরকাির 

আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 

(ইেতা�েব � �দ� িচ� িবেনাদন 

��র আেদশসহ) (�েযাজ� 

��ে�) 

(খ) িনধ �ািরত ফরেম 

(বাংলােদশ ফরম নং-২৩৯৫) 

�ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া 

�দ� �� �া�তার �িতেবদন। 

িবনা�ে� 
৫ (প�চ) 

কায �িদবস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৮। 

কম �কত�া/কম �চারী

�দর �হ িনম �ান ঋণ 

ম�র। 

�চিলত িবিধ-িবধান 

অ�সরণ �ব �ক �হ িনম �ান 

ঋণ ম�রী আেদশ জাির 

করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 

(খ) �য জিমেত �হ 

িনম �াণ/�মরামত করা হেব �স 

জিমর দিলল/বায়নাপ� 

(গ) ১৫০ টাকার নন 

�িডিশয়াল ��াে� 

অ�ীকারনামা 

(ঘ) যথাযথ ক��পে�র 

�পািরশ 

িবনা�ে� 
১ (এক) 

মাস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 

৯। 

কম �কত�া/কম �চারী

�দর কি�উটার 

�য় অি�ম। 

�চিলত িবিধ-িবধান 

অ�সরণ �ব �ক 

কি�উটার �য় অি�ম 

ম�র করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 

 
িবনা�ে� 

১ (এক) 

মাস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
 

১০। 

িসেলকশন 

��ড/টাইম ��ল 

ম�রী। 

িবভাগীয় িনব �াচন কিম�র 

সভায় উপ�াপন করা হয়। 

কিম�র �পািরশ উপ�� 

ক��পে�র 

অ�েমাদন�েম ম�রী 

আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 

(খ) হালনাগাদ বািষ �ক 

�গাপনীয় অ�েবদন 

িবনা�

�� 

১৫ 

(পেনর) 

কায �িদবস 

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল- 
cusappealctg@gmail.com 
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২.৪) আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা 
 

৩) অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS) 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত �থ � হেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার 
সম�া অবিহত ক�ন। 

�. 

নং 
কখন �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১। 
দািয়��া� কম �কত�া সমাধান 

িদেত �থ � হেল 

GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া 
নাম ও পদিব:        

জনাব  �মাহা�দ ইউ�ফ  
সহকারী কিমশনার, 
�ফান:০৩১-৭২০৩৪৪ 
ইেমইল: cusappealctg@gmail.com  
ওেয়ব �পাট �াল: �িত�ােনর ওেয়ব �পাট �ােলর GRS িল� 

 

২। 

GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া 

িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত �থ � 

হেল।  

ড. �মাঃ সিহ�ল ইসলাম 
কিমশনার 
�ফান- ০৩১-৭২১০৮৮ 
ই-�মইল-cusappealctg@gmail.com  

 

 

৪) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা - 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১) িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান 

২) আেবদেনর সােথ �েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ �দান। 

৩) �সবা �াি�র ��ে� �কান অ��তা থাকেল �সবা �দানকারী কম �কত�ার িনকট �থেক পরামশ � �হণ করেবন  
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	২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহঃ   
	২.১) নাগরিক সেবা 
	২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা 
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