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0গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
টয্াকেসস আপীলাত াiবুনাল 
িস,িজ,e ভবন (3য় তলা) 
েসগুনবািগচা, ঢাকা। 

www.tat.gov.bd 
 
 

েসবা দান িত িত(Citizen’s Charter) 
 
2. িভশন o িমশনঃ  
িভশনঃ eকিট নয্ায় o আiনানুগ eবং আধুিনক িতষ্ঠান িহসােব কর আপীলাত াiবুনালেক িতিষ্ঠত করা।  
 
িমশনঃ ক্ষুদ্ধ করদাতা o কর িবভােগর দািখলকৃত আপীলসমূহ ততার সােথ eবং aনিধক 7 মােসর মেধয্ িনস্পিত্ত করা।  
 
3. িত িত েসবাসমূহঃ 
3.2 নাগিরক েসবা 
 
           
কর্/
নং 

েসবার নাম েসবা দােনর 
পদ্ধিত 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  eবং 

ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 

সময়সীমা

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা 
(পদিব, েফান নমবর o i-

েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 কর 

আপীল 
মামলা 
গর্হণ 

 

আপীলকারী 
/আপীলকারীর 
পেক্ষ িতিনিধ 
সংিশ্লষ্ট 

কাগজপ সহ 
েরিজ ার/সহকারী 
েরিজ ােরর িনকট 
দািখলকৃত আপীল 

গর্হণ।   

আেবদেনর 
িনর্ধািরত পূরণকৃত 
ফরম, আপীেলর 
কারণ, আপীল 
আেদেশর 2িট 

সাির্টফাiড কিপসহ 
5 েসট, কর 

িনর্ধারণী আেদেশর 
5 েসট, 2111/- 
টাকার াiবুনাল 
িফ, ক্ষমতাপ  
eবং 21% কর 
পিরেশােধর 
মানপ  

2111/-  
টাকা 
াiবুনাল 
িফ 2-
2254-
1126-
2987 
েকােড 
চালােনর 
মাধয্েম 
বয্াংেক 
জমা 

করেত হেব

8 মাস 
(িনস্পিত্তর 
সময়সীমা 
7 মাস + 
জারীর 
সময়সীমা 
2 মাস)  

(ক) েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯444৯62 
 
i-েমiলঃ 
registrar@tat.gov.bd  
 
(খ) সহকারী েরিজ ার, 
টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল, ৈদব্ত েবঞ্চ, 
চট্টগর্াম।   
েফানঃ 142-8323৯1  
 
(গ) সহকারী েরিজ ার, 
টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল, ৈদব্ত েবঞ্চ, খুলনা।  
েফানঃ 152-924৯৯5 
 
(ঘ) সহকারী েরিজ ার, 
টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল, ৈদব্ত েবঞ্চ, রংপুর।  
েফানঃ 1632-67983 

3 আপীল aনুিলিপ আেবদন প  eবং 26/- 8 িদন েরিজ ার 

http://www.tat.gov.bd/
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আেদেশর 
সাির্টফাiড 
কিপ 
সরবরাহ 

ৈতরীপূরব্ক 
িসলসহ 

েয়াজনীয় েকার্ট 
িফ সংেযাজন। 

কিপং িফ eর মূল 
চালান। 

(পেনর) 
টাকার 
েকার্ট িফ 

eবং 
িনর্ধািরত 
হাের 
জমাকৃত 
কিপং িফ 
(যা 2-
2254-
1126-
2987 
েকােড 
চালােনর 
মাধয্েম 
বয্াংেক 
জমা 
করেত 
হেব)।  

টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল, ঢাকা। 
েফানঃ ৯444৯62 
i-েমiলঃ 
registrar@tat.gov.bd 

 
সহকারী েরিজ ার, ৈদব্ত 
েবঞ্চ-3,4,5  o 6, ঢাকা/ৈদব্ত 
েবঞ্চ, চট্টগর্াম,  ৈদব্ত েবঞ্চ, 
খুলনা eবং ৈদব্ত েবঞ্চ, 
রংপুর। 
 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ-3:  
৯466244 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ-4: 
৯453621 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ-5: 
৯453759 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ-6: 
৯449681 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ, চট্টগর্ামঃ 
142-8323৯1 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ,  
খুলনাঃ 152-924৯৯5 
েফানঃ  ৈদব্ত েবঞ্চ,  
রংপুর: 1632-67983 

4 িবিবধ 
িচিঠ/প া
িদ গর্হণ 
eবং 
িনস্পিত্ত 

িচিঠ/প ািদ গর্হণ, 
ডােয়রী করণ 

eবং কর্তৃপেক্ষর 
িনকট 

uপস্থাপনসহ 
িনস্পিত্ত করন।  

করদাতার 
িতষ্ঠােনর 
পয্ােড/সাদা 
কাগেজ 

সরাসির/ডাকেযােগ 
িচিঠপ  

ে রণ( েযাজয্ 
েক্ষে  েয়াজনীয় 
কাগজপ  সংযুক্ত 

করা) 

21/- 
টাকার 
েকার্ট িফ। 

8 িদন -ঐ-  

5 aিভেযাগ 
গর্হণ o 
িনস্পিত্ত 

সরাসির েফাকাল 
পেয়েন্ট/ াiবুনা
েলর কর্তৃপেক্ষর  
বরাবের aিভেযাগ 
দােয়র করন, 
িনস্পিত্ত করন 
eবং ফলাফল 
oেয়বসাiেট 
কাশ করন।  

েয়াজনীয় তথয্ 
সমব্িলত সাদা 
কাগেজ বা i-
েমiেল। 

িবনামূেলয্ 8 িদন েফাকাল পেয়ন্ট  
েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯444৯62 
i-েমiলঃ 
info@tat.gov.bd  

6 তথয্ েসবা তথয্ aিধকার েকান বয্িক্ত তথয্ িবনামূেলয্ 31 িদন। েরিজ ার, টয্াকেসস 
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আiন, 311৯, 
তথয্ aিধকার 
িবিধমালা, 

3121 eর িবধান 
aনুযায়ী েসবা 

দান।   

aিধকার আiন, 
311৯ eর 

মর্মানুযায়ী তথয্ 
ািপ্তর জনয্ তথয্ 
iuিনট ধান 
কর্মকর্তার িনকট 
তথয্ েচেয় 

িলিখতভােব বা 
iেলক িনক মাধয্ম 
েযমন i-েমiেল 
aনুেরাধ করেত 
পারেবন। eেক্ষে  
তথয্ aিধকার 

আiন, 311৯ eবং 
তথয্ iuিনট, 

ঢাকা/চট্টগর্াম/খুলনা
/রংপুের পাoয়া 

যােব। 

তেব তথয্ 
aিধকার 
আiন, 

311৯ eর 
তথয্ 
দান 

পদ্ধিতর ৯ 
কলােমর 
uপধারা 
সমূেহর 
েক্ষে  
েসবা 
দােনর 

সময়সীমা 
িভন্ন।  

আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা o 
তথয্ দান iuিনট কর্মকর্তা 
েফানঃ ৯444৯62 
i-েমiলঃ 
registrar@tat.gov.bd 

 
সহকারী েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ৈদব্ত 
েবঞ্চ, চট্টগর্াম o তথয্ দান 
iuিনট কর্মকর্তা 
েফানঃ 142-8323৯1 
 
সহকারী েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ৈদব্ত 
েবঞ্চ, খুলনা o তথয্ দান 
iuিনট কর্মকর্তা 
েফানঃ  152- 924৯৯5 
 
সহকারী েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ৈদব্ত 
েবঞ্চ, রংপুর o তথয্ দান 
iuিনট কর্মকর্তা 
েফানঃ  1632-67983 

2.2) ািতষ্ঠািনক েসবাঃ  
কর্ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা দান 
পদ্ধিত 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

eবং 
ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা(নাম, 
পদিব, েফান নমবর o i-

েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 ৈদব্ত েবঞ্চ চট্টগর্াম, 

খুলনা o রংপুের 
দািখলীয় মামলার 
িনবন্ধন নমব্র। 

িতমােস 
দািখলীয় 
মামলার 
িববরণ ধান 
দপ্তের ে রণ। 
aতপরঃ 
েরিজ ার 
কর্তৃক 
িনবন্ধন 
করন। 

েযাজয্ নেহ িবনামূেলয্ 4 িদেনর 
মেধয্ িনবন্ধন 
করন 

েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯444৯62 
i-েমiলঃ 
registrar@tat.gov.bd 
 

3 বােজট 
বরাদ্দ/িবভাজন 

সরকার 
কর্তৃক 
বােজট ািপ্ত 
সব্ােপেক্ষ 
ৈদব্ত েবঞ্চ-
2,3,4,5 o 

ক) 
েবঞ্চসমূেহর 
স্তাব।  
খ) সংিশ্লষ্ট 
aর্থৈনিতক 
েকােড 

িবনামূেলয্ 8 িদেনর 
মেধয্ 

ে িসেডন্ট, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯463847 
i-েমiলঃ 
president@tat.gov.bd
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6, ঢাকা, 
ৈদব্ত েবঞ্চ, 
চট্টগর্াম, ৈদব্ত 
েবঞ্চ, খুলনা 
eবং ৈদব্ত 
েবঞ্চ, 
রংপুের  
বরাদ্দকৃত 
সকল খােত 
বােজট 
বরাদ্দ করন।  

বরাদ্দকৃত 
aের্থর 
পিরমান। 

4 শাসিনক, আির্থক 
o aনয্ানয্ িবষয় 
সংকর্ান্ত প  

িবদয্মান 
ৈদব্ত েবঞ্চ 
সমূহ হেত 
াপ্ত প  
ডােয়রী 
করন, 
uপস্থাপন 
করন eবং 
িনস্পিত্ত 
করন 

েযাজয্ নেহ িবনামূেলয্ 8 িদেনর 
মেধয্ 

ে িসেডন্ট, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা। 
েফানঃ ৯463847 
i-েমiলঃ 
president@tat.gov.bd
 

 
3.4) aভয্ন্তরীণ েসবা 
কর্ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা দান 
পদ্ধিত 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

eবং 
ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা(নাম, 
পদিব, েফান নমবর o i-

েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 লিজিষ্টকস(কর্মচারী 

িনেয়াগ, আসবাবপ , 
কার, কিম্পuটার o 
ফেটাকিপয়ার 

সরবরাহ, েটিলেফান 
সংেযাজন eবং 
েষ্টশনারী মালামাল 
সহ aনয্ানয্ 

লিজিষ্টকস সরবরাহ 
করন) 

শাসিনক 
ম ণালয় 
হেত িনেয়াগ 
সংকর্ান্ত 
িবষেয় 

ছাড়প  িনেয় 
জনবল 

িনেয়াগ পূরব্ক 
সকল েবেঞ্চ 
পদায়ন করা। 
শাসিনক 

সব্াের্থ বদলী 
করা। 

aপরিদেক 
বােজট ািপ্ত 
সব্ােপেক্ষ  
aনয্ানয্ 

সকল েবঞ্চ 
হেত 

লিজিষ্টকস 
eর জনয্ 
ধান দপ্তের 
চািহদা 
ে রণ। 

 ধান দপ্তর 

িবনামূেলয্ 2) জনবল 
িনেয়ােগর 
েক্ষে  2 
বৎসর। 

3) সম্পদ 
সংগর্হ/কর্েয়র 
েক্ষে  7 
মাস। 

4) aনয্ানয্ 
িবষেয়র 
েক্ষে  সব্ল্প 
সমেয়র 
মেধয্। 

ে িসেডন্ট, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯463847 
i-েমiলঃ 
president@tat.gov.bd
 
েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯444৯62 
i-েমiলঃ 
registrar@tat.gov.bd 
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সম্পদ 
সংগর্হ/কর্য় 
কের সকল 
েবেঞ্চ 

িবতরণ বা 
বরাদ্দ করন। 

3 ছুিট  ৈনিমিত্তক 
ছুিট, aির্জত 
ছুিট, বিহঃ 
বাংলােদশ 
eবং ািন্ত 
িবেনাদন 
ছুিটর 
আেবদন 
গর্হণ o 
িনস্পিত্ত। 

ছুিটর 
আেবদন 
প । াপয্ 
ছুিটর 
িহসাবসহ 
ছুিটর কারন 
( েযাজয্ 
েক্ষে  
ডাক্তারী 
সনদসহ)। 

িবনামূেলয্ ৈনিমিত্তক ছুিট 
মঞ্জুরীর েক্ষে  
3িদন। aির্জত 
ছুিট মঞ্জুরীর 
েক্ষে  21 
কর্মিদবস) 

ে িসেডন্ট 
টয্াকেসস আপীলাত 
াiবুনাল eবং সদসয্ 

ৈদব্ত েবঞ্চ-3,4,5  o 6, 
ঢাকা/ৈদব্ত েবঞ্চ, চট্টগর্াম,  
ৈদব্ত েবঞ্চ, খুলনা eবং ৈদব্ত 

েবঞ্চ, রংপুর। 
 

 

4 িবিভন্ন aিগর্ম িনির্দষ্ট ফরেম 
আেবদন 

eবং 
জমাকৃত 

টাকার িহসাব 
িববরণী 
দািখল 
সব্ােপেক্ষ 
মঞ্জুরী করন 

িসeo aিফস 
কর্তৃক দত্ত 
জমাকৃত 

টাকার িহসাব 
িববরণী o 
িজিপeফ 
aিগর্ম 

uেত্তালেনর 
িনর্ধািরত 
ফরম।  

িবনামূেলয্ 21 িদেনর 
মেধয্। 

ে িসেডন্ট, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা।  
েফানঃ ৯463847 
i-েমiলঃ 
president@tat.gov.bd
 
 

5 পেদান্নিত িবভাগীয় 
িনরব্াচন 
কিমিটর 
সুপািরেশর 
আেলােক 
কর্মচারীেদর 
পেদান্নিতর 
বয্বস্থা করন। 

েজষ্ঠয্তার 
তািলকা, 
বাির্ষক 
েগাপনীয় 
িতেবদন 

eবং সাির্ভস 
বিহ 

িবনামূেলয্ 7 মাস 
(িবভাগীয় 
িনরব্াচন 
কিমিটর 
সুপািরশ 
সব্ােপেক্ষ)। 

 
েরিজ ার, টয্াকেসস 
আপীলাত াiবুনাল, ঢাকা। 
েফানঃ ৯463847 
i-েমiলঃ 
president@tat.gov.bd

 
3.5) আoতাধীন aিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দত্ত েসবা আoতাধীন aিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থামূেহর িসিটেজন চার্টার িলঙ্ক 
আকাের যুক্ত করেত হেব। 
 
4) আপনার কােছ আমােদর তয্াশা 
 
কর্িমক 
নং 

িত িত/কািঙ্ক্ষত েসবা ািপ্তর জনয্ করণীয় 

2) িনর্ধািরত ফরেম সম্পূর্ণভােব পূরণকৃত আেবদনপ  জমা 
দান। 

3) সিঠক মাধয্েম েয়াজনীয় েসবামূলয্ পিরেশাধ করা।  
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4) সাক্ষােতর জনয্ িনর্ধািরত সমেয়র পূেরব্i uপিস্থত থাকা। 
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