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wmwU‡Rb PvUv©i 
(CITIZEN CHARTER) 



 
১.  িভশন ও িমশন 
 

িভশনঃ ত  ি  িনভ ©র, দ , স িতভ ও সবা পরায়ণ এক  দ র িত ার মা েম িনধা ©িরত রাজ  ল মা া অজ©ন। 
 

িমশনঃ 
 

 ত কায© িন ি  
 াপক চার চারণা 
 কমকতা ও কম ©চারীেদর দ তা ি  
 কেঠার দ র লা িত া 

 আইন ও িবিধ িবধােনর স ক েয়াগ 
 প িতগত সং ার সাধন 
 ত  ি র সব  বহার 

 
 
২.  সবা দান িত িতঃ 
 

২.১)  নাগিরক সবাঃ 

ঃ
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি  ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  Kg©KZv© 

(নাম, পদবী, ফান ন র ও  
 ই- মইল ন র) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
১ 
 

 ভ াট আইন ও িবিধ-িবধান 
স েক সেচতনতা ি  
এবং এ িবষেয় ত  
সরবরাহ 

আইন, িবিধ , ি কা 
সরবরাহ এবং ি  ও 
ইেল িনক িমিডয়ায় 

চার 

েয়াজনীয় কাগজপ  
িবনা ে  সরবরাহ 

এবং াি ানঃ ত  
ক  

িবনা ে  ◌ুবছর াপী  
mnKvix Kwgkbvi (m`i) 

ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 
ই- মইল-

jessorecustoms@gmail.com 
 
 

২.২) ািত ািনক সবাঃ 
ঃ

নং 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি  

ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম ©কতা© (নাম, পদবী, 
ফান ন র ও ই- মইল ন র) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ ভ াট 

িনব ন 
দান 

সক-৬ ফরেম িবভাগীয় 
কমকতার কােছ  আেবদন 
করেত হেব। েয়াজনীয় 
সকল দিললািদ দািখল করা 
হেল িবভাগীয় কমকতা ০২ 
( ই) কায©িদবেসর  মে  
সক-৮ ফরেম ভ াট িনব ন 
দান করেবন। 

আেবদেনর সােথ িনে া  
কাগজপ  দািখল করেত হেবঃ 
১। জাতীয় পিরচয়প ; 
২। াংক একাউে র 

ত য়নপ ; 
৩। আইআরিস (আমদািনকারেকর 

ে ); 
৪।ইআরিস (র ািনকারেকর 

ে ) 
৫। সক-৭ ফরেম ঘাষণা 
(উৎপাদনকারীর ে ); 
৬। িনবি ত া েনর নীল 
নকশা; 
৭।জিমর/বাড়ীর/ভবেনর/ 

া েনর মািলকানা বা ভাড়া 
সং া  কাগজপ  
 

৮। অথরাইেজশন প  
(অথরাইজড িসগেনটরী হেব); 
৯। মেমাের াম এবং আ েকল 
অব এেসািসেয়শন (িলিমেটড 
কা ানীর ে ) 

১০। পাটনারশীপ ি  
(পাটনারশীপ বসা হেল) 
১১। সকল িব য়ে  বা সব 

িত ােনর তািলকা ( ক ীয় 
িনব েনর ে ); 

িবনা ে  ০২ ( ই) 
কায©িদবস 

 
 

mnKvix Kwgkbvi (m`i) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল-
jessorecustoms@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



০২ টানওভার 
কর 
তািলকা
ি  

করেযা  প  বা সবা 
সরবরাহকারীর বািষক 
টানওভার ৮০ ল  টাকার িনে  
হেল সক-০৬ ফরেম িবভাগীয় 
কমকতা বরাবর আেবদন 
করেত হেব। িবভাগীয় কমকতা  
তদ বক িত ােনর স া  
বািষক টানওভার িনধারণ বক 
সক-৮ ফরেম টাণওভার 

তািলকা ি  করেবন।  

েয়াজনীয় কাগজপ ঃ িমক 
নং-০১ এর অ প িত াপনঃ 
িবভাগ ও সােক ©ল  কম ©কতা ©i 

Kvh©vjq 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mnKvix Kwgkbvi (m`i) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল-
jessorecustoms@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ র িশ  সক এসআরও নং-১৭২-
আইন-২০১৩/ ৬৭৬- সক, 
তািরখঃ ০৬ ন,  ২০১৩ ি ঃ 
এর ছক-ক এ ঘাষণাসহ সক-
৬ ফরেম সংি  িবভাগীয় 
কমকতার মা েম কিমশনার 
বরাবর আেবদন  করেত হেব। 
কিমশনার আেবদন াি র পর 
তদ বক র িশে র সকল 
শত রণসােপে  অনিধক ১০ 
কায িদবেসর মে  সক-৮ 
ফরেম র িশ  তািলকা ি  

ত য়নপ  ই  করেবন। 

েয়াজনীয় কাগজপ ঃ িমক 
নং-০১ এর অ প িত াপনঃ 
িবভাগ ও সােক ©ল  কম ©কতা ©i 

Kvh©vjq 

িবনা ে  ১০ (দশ) 
কায©িদবস 

০৪ িত ান 
কZ…©K 

`vwLjK…Z 

g~j¨ 

†NvlYvi 

িন ি  

আইেনর ধারা-৫ ও িবিধ-৩ 
অ যায়ী সক-১ / সক-১ক 
/ সক-১খ/ সক-১গ / সক-২খ 
(যার ে  য ফরম েযাজ  ) 
ফরেম িবভাগীয় কমকতা িনকট 

 ঘাষণা দািখল করেত 
হেব। িবভাগীয় কমকতা 
ঘািষত ে  কান অস িত 

থাকেল ১৫ (পেনর) 
কায ©িদবেসর  মে  েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  ঘািষত 
 ঘাষণা কিমশনার বরাবর 

রণ করেবন। 

সক-১/ সক-১ক/ সক-
১খ/ সক-১গ/ সক২খ ফরম 

এবং আমদািন/ য় 
সং া /অ া  আ ষি ক 

দিললািদ াি  ানঃ সােকল 
অিফস, িবভাগীয় অিফস; 

 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
Kvh©w`em 

০৫ ান বা 
পিরি িতর 
পিরবতন 

পিরবতেনর তািরেখর 
কমপে  ১৪ িদন েব 
সক-৯ ফর ম িবভাগীয় 

কমকতা বরাবর আেবদন 
করেত হেব। ান 
পিরবতেনর ে  বেকয়া 
পিরেশাধ বক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  
দায়েদনা পিরেশােধর 
অি কারনামাসহ  আেবদন 
করেত হেব।  

সক-৯ ফরম িবভাগীয়/সােকল 
অিফস 

 
 
 
 
 
 

 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

০৬ িনব ন 
বািতল 

ভ াটেযা  অথৈনিতক  
কায© ম থেক িবরত 
হওয়ার ১৪ ( চৗ ) িদেনর 
মে  সক-১০ ফরেম 
আেবদন করেত হেব। 
যথাযথ তদ  সােপে  ২ 
বার না শ দােনর পর 
িবভাগীয় কমকতা িনব ন 
বািতল করেবন। ভ াট 
িনব ন বািতেলর   ৩০ 
(ি শ) কায©িদবেসর  মে  
সকল বেকয়া  পিরেশাধ 
কের এক  ড়া  দািখলপ  

দান করেত হেব। 
 

সক-১০ ফরম 
 িবভাগীয়/সােকল দ র 

 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 



০৭ টাণওভার 
কেরর  
বািষক 
ঘাষণা 

তািলকা ি র তািরখ হেত 
পরবত  েত ক বছেরর ১ম ৩০ 
(ি শ) কায িদবেসর মে  
ফরম ২খ-এ বািষক  
ঘাষণা দান করেত হেব। 

িবভাগীয় কমকতা ৩০ (ি শ) 
কায ©িদবেসর  মে  ঘাষণা 
অ েমাদন করেবন। 

সক-২ খ ফরম  
িবভাগীয়/সােকল দ র 

  
 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnKvix Kwgkbvi (m`i) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল-
jessorecustoms@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyM¥ Kwgkbvi 
ফান নং-০৪২১-৬8435 

ই- মইল- 
jessorecustoms@gmail.com  

 

০৮ র ািনর 
উে ে  
প  
অপসারণ 

অপসারেণর অ ন ২৪ (চি শ) 
ঘ া েব সক-২০ ফরেম 
চালানপ সহ ানীয়  
সংেযাজন কর Kvh©vj‡q দািখল 
করেত হেব।  ১২ ঘ ার মে  
সােকল রাজ  Kg©KZ©v cY¨ 

cixÿvc~e©K g~mK-20 di‡g  

I Pvjvbc‡Î Òcixÿv m¤úbœ 
nBqv‡QÓ g‡g© mxj I ¯̂vÿi 

cÖ̀ vb Ki‡eb| 

সক-২০ ফরম  
ভ াট সােক ©ল অিফস 

 

িবনা ে  আেবদন 
াি র ১২ 

(বার) ঘ ার 
মে  

০৯ ভ াট 
ত ািয়ত  

দিললপে র 
িতিলিপ 

পাওয়ার  
জ  
আেবদন। 

কাি ত দিললািদ পাওয়ার 
জ  সাদা কাগেজ সংি  
কমকতা বরাবের আেবদন 
করেত হেব।  

সাদা কাগেজ আেবদন  থম ৫ া 
৫০ টাকা। 
পরবত  িত 

া ৭ টাকা 
িহেসেব জাির 
চালােনর 
মা েম 
১/১১২৩/ 
০০০০/২৬৮১ 
কােড জমা  
দান করেত 

হেব। 

০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

১০ িরফা  
আেবদন 
িন ি  

িরফা  পাওযার জ  উ  কর 
জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মােসর 
মে  আর-৩১ ফরেম 
িবভাগীয় Kg©KZ©vi Kv‡Q 

Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

wefvMxq Kg©KZ©v cÖ‡qvRbxq 

cixÿv-wbixÿv K‡i †di‡Zi 

Av‡e`bwU Aby‡gv`b Ki‡eb|  

 আর-৩১ ফরম িবভাগীয় দ র 
 

 

 

 

 

 

 

 

িবনা ে  ৯০ (ন ই) 
কায©িদবস 

১১ দািখলপ  
পরী া 

দািখলপ  াি র পর  সােকল 
রাজ  কমকতা দািখলপ  
পরী া কের  কান ল াি  না 
থাকেল দািখলপে র ল কিপ 
কিমশনােরর িনকট পাঠােবন 
এবং অ িলিপ িনবি ত ি র 
িনকট ৩০ (ি শ) িদেনর মে  
ফরত পাঠােবন। ল াি  

থাকেল িনবি ত ি র নানী 
হণ কের স ক পিরমান কর 

িনধারণ করেবন। 

ভ াট সােক ©ল অিফস 
 

 

েযাজ  নয় ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

১২ আটক ও 
অিনয়ম 
মামলার 
িবচার 
আেদশ 
জারী 

প  আটেকর ২ মােসর মে  
মািলেকর বরাবর কারণ `k©vI  

না শ জারী করেত হেব। 
অিনয়ম/ফ িক হেল সংি  
Kg©KZ©v  দািবনামা-স িলত 
কারণ `k©vI  না শ জারী 
করেবন। জবাব দােনর পর 

নািন িনেত হেব। আপি  
দািখেলর/কারণ `k©vI না শ  
Rvরীর ১২০ (একশত িবশ) 
কায ©িদবেসর  মে  দাবীনামা 
িন ি  করেত হেব। 

ায় িনণ ©য়েনর মতা অ সাের 
সংি  কম©কতা© 

েযাজ  নয় ০২ ( ই) মাস 
ও ১২০ 

(একশত িবশ) 
কায©িদবস 



১৩ বেকয়া 
রাজ   
িকি েত 
পিরেশােধর 
আেবদন 

িলিখতভােব কিমশনার বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
কিমশনার শতসােপে  ৬ (ছয়) 
মােসর মে  একািধক িকি েত 
বেকয়া রাজ   পিরেশােধর 
জ  আেদশ িদেত পারেবন।  

কিমশনােরট সদর দ র 
 

িবনা ে  ০৬ (ছয়) মাস   
hyM¥ Kwgkbvi 

ফান নং-০৪২১-৬8435 
ই- মইল- 

jessorecustoms@gmail.com  

১৪ অ ব ত 
উপকরণ 
িন ি র 
আেবদন 

সক-২৬ ফরেম ানীয়  
সংেযাজন কর Kvh©vj‡q 

Av‡e`bcÎ †ck Ki‡Z n‡e| 

mv‡K©j Kg©KZ©v Z`šÍc~e©K 

gZvgZmn Av‡e`bwU wefvMxq 

Kg©KZ©v eivei †cÖiY Ki‡eb| 

wefvMxq Kg©KZ©v ১৫(পেনর) 
কায©িদবেসর  মে  িস া  দান 
করেবন। 

সক-২৬ ফরম 
 ভ াট সােকল অিফস 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 

mnKvix Kwgkbvi (m`i) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল-
jessorecustoms@gmail.com  

 

১৫ র ািন 
সহায়ক 
সবার 

িবপরীেত 
সক 

অ াহিত  
পাওয়ার জ  
আেবদন 

র ািন সহায়ক সবা িহসােব  
১। টিলেফান, টেল  ও ফ া ; 
২। অ ীবীমা; 
৩। িরয়ার সািভস এবং 
৪। াংিকং ও নন- াংিকং 
সবার উপর SRO ও সাধারন 

আেদেশ বিণত শত সােপে  
সক অ াহিত িবধা দান 

করা হয়। 

কিমশনােরট সদর দ র 
 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 

hyM¥ Kwgkbvi 
ফান নং-০৪২১-৬8435 

ই- মইল- 
jessorecustoms@gmail.com  

 

১৬ ঘ©টনায় 
িত  

পে র 
িন ি করণ 

সক-২৭ ফরেম ্ঘটনা সংগ ত 
হওয়ার/ িবষয়  অবিহত হওয়ার 
২৪ ঘ ার মে  সােকল অিফেস 
আেবদন করেত হেব। ৩ (িতন) 
কায©িদবেসর  মে  সােকল 
কমকতা তদ বক িবভাগীয় 
কমকতার িনকট রণ করেল 
িবভাগীয় কমকতা ৩০ (ি শ) 
কায©িদবেসর  মে  িস া  
দেবন। 

সক-২৭ ফরম 
িবভাগীয় দ র 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

১৭ বজ©̈  বা 
উপজাত 
পে র 
সরবরাহ ও 
িন ি করণ 

সক-২৬ ফরেম সােকল 
অিফেস আেবদন করেত হেব। 
সােকল অিফস ৭(সাত) 
কায ©িদবেসর  মে  তদ বক 
িবভাগীয় কমকতােক মতামত 
জানােল িবভাগীয় কমকতা ১৫ 
(পেনর) কায ©িদবেসর  মে  
িস া  দেবন। 

সক-২৬ ফরম  
ভ াট সােকল অিফস 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 

১৮ িবেদশগামী
কান 

যানবাহেন 
বাংলােদেশর 
বাইের 
ভােগর জ  

সরবরাহ ত 
খা  ও 
অ া  
সাম ীর 

ে  
ত পণ 

সক-২২/২৩/২৪ ফরেম 
যানবাহন কZ…©c‡ÿi mv‡_ 

¯v̂ÿwiZ Pzw³i Abywjwcmn  

Av‡e`b ¯’vbxq g~mK 

Kvh©vj‡q `vwLj Ki‡Z 

n‡e| cÖ‡qvRbxq cixÿv-

wbixÿv †k‡l cÖZ¨c©‡Yi 

Av‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| 

 
 
 

  
সক-২২/২৩/২৪ ফরমভ াট 

সােকল অিফস 

িবনা ে  েযাজ  নয় 

hyM¥ Kwgkbvi 
ফান নং-০৪২১-৬8435 

ই- মইল- 
jessorecustoms@gmail.com 

 
১৯ সািভ ©স ড ঃ 

সক সং া  
য কান 

িজ াসার 
জবাব 

সািভস ডে  আগত সকল 
সবা াথ েক  াথ য় িজ াসার 

জবাব তৎ নাত দান করা হয়। 
  
 
 

কিমশনােরট সদর দ র িবনা ে  

 স ািনত  
করদাতােদর 
সবা াদােনর 

জ  
কিমশনােরট 
সদর দ ের  
(সকাল ০৯.০০ 
টা থেক িবকাল 
০৫.০০টা পয © ) 
সািভ ©স ড  চা  
থােক। 

 



২.৩) অভ রীণ সবাঃ 

ঃ
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি  ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম ©কতা©(নাম, 
পদবী, ফান ন র ও - মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
১ 
 

 
অিজ ©ত  

আেবদন পাওয়ার 
পর িনধা ©িরত  
িবিধমালা, ১৯৫৯ 
অ যায়ী উপ  
ক ©প  কZ©„K 
(আিথ©ক ও 

শাসিনক মতা 
অ যায়ী) িন ি  
কের সরকারী 
আেদশ জাির করা 
হয়। 

 (ক) সাদা কাগেজ   
 আেবদনপ   
 
 (খ) িনধা©িরত ফরেম 

(বাংলােদশ ফরম নং-
২৩৯৫) ধান িহসাব র ণ 
কম ©কতা © ক ©ক দ   

া তার িতেবদন 
( গেজেটড কম©কতা © দর 

ে ) 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কিমশনার  
ফান নং-০৪২১-৬৮৪৩৪ 

ই- মইল ন র 
jessorecustoms@gmail.com 

 
২ 
 

 
অিজ ©ত   

(বিহঃ বাংলােদশ) 

(ক) আেবদন 
পাওয়ার পর 
িনধা©িরত  
িবিধমালা, ১৯৫৯ 
অ যায়ী এবং 
সরকার ক ©ক সমেয় 
সমেয় জাির ত 
িবেদশ মেণর 
অ মিত ও 
আ ষাি ক 
িনেদ ©শনা অ যায়ী  
িন ি  কের 
সরকারী আেদশ 
জারী করা হয়। 

 ক) সাদা কাগেজ   
 আেবদনপ   
 
 (খ) িনধা©িরত ফরেম 

(বাংলােদশ ফরম নং-
২৩৯৫) ধান িহসাব র ণ 
কম ©কতা © ক ©ক দ   

া তার িতেবদন 
( গেজেটড কম ©কতা © দর 

ে ) 
(গ) ি গত কারেণ 
সরকার/ ায় শািসত 
সং ার কম©কতা ©মদর িবেদশ 

মেণর আেবদন। 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
৩ 

 

  
 সাধারণ ভিবষৎ 

তহিবল হেত  অি ম 
ম ির। 

আেবদন পাওয়ার 
পর সাধারণ ভিব  
তহিবল িবিধমালা, 
১৯৭৯ অ যায়ী 
উপ  ক ©প  
কZ©„K  (আিথ ©ক ও 

শাসিনক মতা 
অ যায়ী) সরকাির 
আেদশ জাির করা 
হয়। 

(ক) িনধা©িরত ফরেম 
আেবদন (বাংলােদশ ফরম 
নং-২৬৩৯) 

 (খ) সাধারণ ভিব  
তহিবেল সব © শষ জমা ত 
অেথ ©র িহসাব িববরণী। 

 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
৪ 
 

 
চা রী া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) 
কায©িদবস 

 
৫ 

 

 
কম ©কতা ©/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 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) 
কায©িদবস 

 

 

 



২.৪)  আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া ক ©ক দ  সবা। 

২.৪.১  কা মস এ াইজ ও ভ াট, িবভাগীয় দ রস হ। 

২.৪.২  কা মস এ াইজ ও ভ াট, সােক©ল দ রস হ। 

৩)  অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) 

সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কম ©কতার  সােথ যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ © হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া 
অবিহত ক ন। 

িমক নং কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িনি ি র সময়সীমা 

 

১ 

দািয় া  কম ©কতা© সমাধান িদেত থ হেল  
GRS ফাকাল পেয়  কম©কতা © 

 কিমশনার 
ফান নং-০৪২১-৬৮৪৩৫ 

মাবাইল নং-০১৭৪০-৯৩১০১০ 
ই- মইল নং- jessorecustoms@gmail.com 

বছর াপী 

 

২ 

 

GRS ফাকাল পেয়  কম©কতা © সমাধান িদেত  
 থ © হেল 

 

 

কিমশনার  
ফান নং-০৪২১-৬৮৪৩৪ 
মাবাইল০১৭১৪৭৭৩৩৬৮ 

ই- মইল ন র 
shawkathssn@yahoo.com 

বছর াপী 

 
৪)  আপনার কােছ আমােদর ত াশাঃ 
 

িমক নং িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
১ 
 

িনধা©ি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 ©কতা ©র িনকট থেক পরামশ© হণ করেবন। 

 
 

 
১.  সবা দান িত িতঃ 
 

 
ঃ

নং 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি  ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম ©কতা© (নাম, পদবী, 
ফান ন র ও ই- মইল ন র) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ ভ াট িনব ন দান সক-৬ ফরেম 

িবভাগীয় কমকতার 
কােছ  আেবদন 
করেত হেব। 

েয়াজনীয় সকল 
দিললািদ দািখল 
করা হেল িবভাগীয় 
কমকতা ০২ ( ই) 
কায©িদবেসর  মে  
সক-৮ ফরেম ভ াট 

িনব ন দান 
করেবন। 

আেবদেনর সােথ   
জাতীয় পিরচয়প , 

াংক একাউে র 
ত য়নপ ,  

আইআরিস, ইআরিস, 
সক-৭ ফরম,  

নীল নকশা, জিমর/ 
বাড়ীর মািলকানা বা 
ভাড়া সং া  
কাগজপ ,  
অথরাইেজশন, 
মেমাের াম বা 

আ েকল অব 
এেসািসেয়শন, 
পাটনারশীপ ি  ও 
সকল িব য়ে র 
তািলকা; \ 
 

িবনা ে  ০২ ( ই) 
কায©িদবস 

 
 

 
 

mnKvix Kwgkbvi (সদর) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল- 
faisal_21cu@yahoo.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



০২ টাণওভার কর করেযা  প  বা 
সবা সরবরাহকারীর 

বািষক টানওভার 
৮০ ল  টাকার 
িনে  হেল সক-০৬ 
ফরেম িবভাগীয় 
কমকতা বরাবর 
আেবদন করেত 
হেব। িবভাগীয় 
কমকতা  তদ বক 

িত ােনর স া  
বািষক টানওভার 
িনধারণ বক সক-
৮ ফরেম টাণওভার 
তািলকা  
করেবন।  

েয়াজনীয় 
কাগজপ ঃ িমক 
নং-০১ এর অ প 
িত াপনঃ িবভাগ ও 
সােক©ল  কম©কতা ©i 

Kvh©vjq 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mnKvix Kwgkbvi (m`i), 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল- 
faisal_21cu@yahoo.com 

 
 

 
 

০৩ র িশ  সক এসআরও নং-
১৭২-আইন-২০১৩/ 
৬৭৬- সক, তািরখঃ 
০৬ ন,  ২০১৩ ি ঃ 
এর ছক-ক এ 
ঘাষণাসহ সক-৬ 

ফরেম সংি  
িবভাগীয় কমকতার 
মা েম কিমশনার 
বরাবর আেবদন  
কর ত হেব। 
কিমশনার আেবদন 

াি র পর 
তদ বক র 
িশে র সকল শত 

রণসােপে  
অনিধক ১০ কায 
িদবেসর মে  সক-
৮ ফরেম র িশ  
তািলকা ি  

ত য়নপ  ই  
করেবন। 

েয়াজনীয় 
কাগজপ ঃ িমক 
নং-০১ এর অ প 
িত াপনঃ িবভাগ ও 
সােক©ল  কম©কতা ©i 

Kvh©vjq 

িবনা ে  ১০ (দশ) 
কায©িদবস 

০৪ িত ান কZ…©K 

`vwLjK…Z g~j¨ 

†NvlYvi 

িন ি  

আইেনর ধারা-৫ ও 
িবিধ-৩ অ যায়ী 
সক-১ / সক-১ক 

/ সক-১খ/ সক-১গ 
/ সক-২খ (যার 

ে  য ফরম 
েযাজ  ) ফরেম 

িবভাগীয় কমকতা 
িনকট  ঘাষণা 
দািখল করেত হেব। 
িবভাগীয় কমকতা 
ঘািষত ে  কান 

অস িত থাকেল ১৫ 
(পেনর) কায©িদবেসর  
মে  েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  
ঘািষত  ঘাষণা 

কিমশনার বরাবর 
রণ করেবন। 

সক-১/ সক-
১ক/ সক-১খ/ সক-
১গ/ সক২খ ফরম 
এবং আমদািন/ য় 
সং া /অ া  

আ ষি ক দিললািদ 
াি  ানঃ সােকল 
অিফস, িবভাগীয় 

অিফস; 
 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
Kvh©w`em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hyM¥ Kwgkbvi 
ফান নং-০৪২১-৬8435 

ই- মইল- 
jessorecustoms@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



০৫ ান বা পিরি িতর 
পিরবতন 

পিরবতেনর 
তািরেখর কমপে  
১৪ িদন েব সক-
৯ ফরেম িবভাগীয় 
কমকতা বরাবর 
আেবদন করেত 
হেব। ান 
পিরবতেনর ে  
বেকয়া 
পিরেশাধ বক ৩০০ 
টাকার নন-

িডিশয়াল াে  
দায়েদনা পিরেশােধর 
অি কারনামাসহ  
আেবদন করেত 
হেব।  

সক-৯ ফরম 
িবভাগীয়/সােকল 

অিফস 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

০৬ িনব ন বািতল ভ াটেযা  অথৈনিতক  
কায © ম থেক িবরত 
হওয়ার ১৪ ( চৗ ) 
িদেনর মে  সক-১০ 
ফরেম আেবদন করেত 
হেব। যথাযথ তদ  
সােপে  ২ বার না শ 

দােনর পর িবভাগীয় 
কমকতা িনব ন 
বািতল করেবন। ভ াট 
িনব ন বািতেলর   ৩০ 
(ি শ) কায ©িদবেসর  
মে  সকল বেকয়া  
পিরেশাধ কের এক  
ড়া  দািখলপ  দান 

করেত হেব। 

সক-১০ ফরম 
িবভাগীয়/ সােকল 

দ র 
 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 

mnKvix Kwgkbvi (সদর) 
ফান নং-০৪২১-৬৪২৪৪ 

ই- মইল- 
faisal_21cu@yahoo.com 

 
 

 

০৭ টাণওভার কেরর  
বািষক ঘাষণা 

তািলকা ি র 
তািরখ হেত পরবত  

েত ক বছেরর ১ম 
৩০ (ি শ) কায 
িদবেসর মে  ফরম 
২খ-এ বািষক  
ঘাষণা দান করেত 

হেব। িবভাগীয় 
কমকতা ৩০ (ি শ) 
কায©িদবেসর  মে  
ঘাষণা অ েমাদন 

করেবন। 

সক-২ খ ফরম  
িবভাগীয়/সােকল দ র 

  
 

 

 

 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

০৮ র ািনর উে ে  
প  অপসারণ 

অপসারেণর অ ন 
২৪ (চি শ) ঘ া েব 
সক-২০ ফরেম 

চালানপ সহ ানীয় 
 সংেযাজন কর 

Kvh©vj‡q দািখল 
করেত হেব।  ১২ 
ঘ ার মে  সােকল 
রাজ  Kg©KZ©v cY¨ 

cixÿvc~e©K g~mK-

20 di‡g  I 

Pvjvbc‡Î Òcixÿv 
m¤úbœ nBqv‡QÓ g‡g© 

mxj I ¯^vÿi cÖ̀ vb 

Ki‡eb| 

সক-২০ ফরম  
ভ াট সােক ©ল অিফস 

 

িবনা ে  আেবদন াি র 
১২ (বার) ঘ ার 

মে  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



৯ ভ াট ত ািয়ত  
দিললপে র 

িতিলিপ পাওয়ার  
জ  আেবদন। 

কাি ত দিললািদ 
পাওয়ার জ  সাদা 
কাগেজ সংি  
কমকতা বরাবের 
আেবদন করেত হেব।  

সাদা কাগেজ আেবদন  থম ৫ া ৫০ 
টাকা, পরবত  িত 

া ৭ টাকা িহেসেব 
জাির চালােনর 

মা েম 
১/১১২৩/০০০০/২৬৮১ 

কােড জমা  দান 
করেত হেব। 

০৭ (সাত) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 

১০ িরফা  আেবদন 
িন ি  

িরফা  পাওযার জ  
উ  কর জমা হওয়ার 
৬ (ছয়) মােসর মে  

আর-৩১ ফরেম 
িবভাগীয় Kg©KZ©vi 

Kv‡Q Av‡e`b `vwLj 

Ki‡Z n‡e| wefvMxq 

Kg©KZ©v cÖ‡qvRbxq 

cixÿv-wbixÿv K‡i 

†di‡Zi Av‡e`bwU 

Aby‡gv`b Ki‡eb|  

 আর-৩১ ফরম 
িবভাগীয় দ র 

 

িবনা ে  ৯০ (ন ই) 
কায©িদবস 

 

১১ দািখলপ  পরী া দািখলপ  াি ঃ 
সােকল রাজ  কমকতা 
দািখলপ  পরী া কের  
কান ল াি  না 

থাকেল দািখলপে র 
অ িলিপ কিমশনােরর 
িনকট পাঠােবন এবং 
িনবি ত ি র িনকট 
৩০ (ি শ) িদেনর মে  
ফরত পাঠােবন। 
ল াি  থাকেল 

িনবি ত ি র নানী 
হণ কের স ক 

পিরমান কর িনধারণ 
করেবন। 

ভ াট সােক ©ল অিফস 
 

 

েযাজ  নয় ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

 

১২ আটক ও অিনয়ম 
মামলার িবচার 
আেদশ জারী 

প  আটেকর ২ মােসর 
মে  মািলেকর বরাবর 
কারণ `k©vI  না শ 
জারী করেত হেব। 
অিনয়ম/ফ িক হেল 
সংি  Kg©KZ©v  
দািবনামা স িলত কারণ 
`k©vI  না শ জারী 
করেবন। জবাব দােনর 
পর নািন িনেত হেব। 
আপি  দািখেলর/ কারণ 
`k©vI না শ   Rvরীর 
১২০(একশত িবশ) 
কায ©িদবেসর  মে  
দাবীনামা িন ি  করেত 
হেব। 

ায় িনণ ©য়েনর মতা 
অ সাের সংি  
কম ©কতা © 

েযাজ  নয় ২ ( ই) মাস ও 
১২০ (একশত 

িবশ) কায©িদবস 

 

১৩ বেকয়া রাজ   
িকি েত 
পিরেশােধর 
আেবদন 

িলিখতভােব 
কিমশনার বরাবর 
আেবদন করেত 
হেব। কিমশনার 
শতসােপে  ৬ (ছয়) 
মােসর মে  
একািধক িকি েত 
বেকয়া রাজ  
পিরেশােধর জ  
আেদশ িদেত 
পারেবন।  

কিমশনােরট সদর 
দ র 

 

িবনা ে  ০৬ (ছয়) মাস   



১৪  অ ব ত 
উপকরণিন ি র 
আেবদন 

 সক-২৬ ফরেম 
ানীয়  

সংেযাজন কর 
Kvh©vj‡q 

Av‡e`bcÎ †ck 

Ki‡Z n‡e| mv‡K©j 

Kg©KZ©v Z`šÍc~e©K 

gZvgZmn 

Av‡e`bwU wefvMxq 

Kg©KZ©v eivei 

†cÖiY Ki‡eb| 

wefvMxq Kg©KZ©v 

১৫(পেনর) 
কায©িদবেসর  মে  
িস া  দান 
করেবন। 

সক-২৬ ফরম 
সােকল অিফস 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 

hyM¥ Kwgkbvi 
ফান নং-০৪২১-৬8435 

ই- মইল- 
jessorecustoms@gmail.com 

 
 

১৫ র ািন সহায়ক 
সবার িবপরীেত 
সক অ াহিত  

পাওয়ার জ  
আেবদন 

র ািন সহায়ক সবা 
িহসােব  
১। টিলেফান, 
টেল  ও ফ া ; 

২। অ ীবীমা; 
৩। িরয়ার সািভস 
এবং 
৪। াংিকং ও নন-

াংিকং সবার 
উপর SRO ও 
সাধারন আেদেশ 
বিণত শত সােপে  
সক অ াহিত 
িবধা দান করা 

হয়। 

কিমশনােরট সদর 
দ র 

 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 

 

১৬ ঘ©টনায় িত  
পে র 
িন ি করণ 

সক-২৭ ফরেম 
ঘ্টনা সংগ ত 

হওয়ার/ িবষয়  
অবিহত হওয়ার ২৪ 
ঘ ার মে  সােকল 
অিফেস আেবদন 
করেত হেব। ৩ (িতন) 
কায ©িদবেসর  মে  
সােকল কমকতা 
তদ বক িবষয়  
িবভাগীয় কমকতার 
িনকট রণ করেল 
িবভাগীয় কমকতা ৩০ 
(ি শ) কায ©িদবেসর  
মে  িস া  দেবন। 
 
 

িবভাগীয় দ র িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কায©িদবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৭ বজ©̈  বা উপজাত 
পে র সরবরাহ ও 
িন ি করণ 

সক-২৬ ফরেম 
সােকল অিফেস 
আেবদন করেত 
হেব। সােকল অিফস 
৭(সাত) কায©িদবেসর  
মে  তদ বক 
িবভাগীয় কমকতােক 
মতামত জানােল 
িবভাগীয় কমকতা 
১৫ (পেনর) 
কায©িদবেসর  মে  
িস া  দেবন। 

সক-২৬ ফরম 
সােকল অিফস 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কায©িদবস 



১৮ িবেদশগামী কান 
যানবাহেন 
বাংলােদেশর 
বাইের ভােগর 
জ  সরবরাহ ত 
খা  ও অ া  
সাম ীর ে  

ত পণ 

সক-২২/২৩/২৪ 
ফরেম যানবাহন 
কZ…©c‡ÿi mv‡_ 

¯v̂ÿwiZ Pzw³i 

Abywjwcmn  

Av‡e`b ¯’vbxq 

g~mK Kvh©vj‡q 

`vwLj Ki‡Z n‡e| 

cÖ‡qvRbxq cixÿv-

wbixÿv †k‡l 

cÖZ¨c©‡bi Av‡`k 

cÖ̀ vb Kiv nq| 

সক-২২/২৩/২৪ 
ফরম ভ াট সােকল 

অিফস 

িবনা ে  েযাজ  নয় 

১৯ সািভ ©স ড ঃ 
সক সং া  য 
কান িজ াসার 

জবাব 

সািভস ডে  আগত 
সকল সবা াথ েক  

াথ য় িজ াসার 
জবাব তৎ নাত দান 
করা হয়। 

  
 
 

কিমশনােরট সদর 
দ র 

িবনা ে  

স ািনত  
করদাতােদর সবা 

াদােনর জ  
কিমশনােরট সদর 
দ ের  (সকাল 
০৯.০০ টা থেক 
িবকাল ০৫.০০টা 
পয© ) সািভ ©স ড  
চা  থােক। 

 

 

 

 

 

২.  অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) 
সবা াি েত অস  হেল বা দািয় া  কম ©কতা©  সমাধান িদেত থ © হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ ক ন । 

 
িমক নং কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ 

করেবন 
যাগােযােগর কানা িনি ি র সময়সীমা 

 

১ 

দািয় া  কম ©কতা© সমাধান িদেত 
থ © হেল 

GRS ফাকাল পেয়  
কম ©কতা © 

 

 

GRS ফাকাল পেয়  কম©কতা © 
 কিমশনার 

ফান নং-০৪২১-৬৮৪৩৫ 
ই- মইল নং-

tashnim.bdgov@yahoo.com 

িতন মাস 

 

২ 

 

GRS ফাকাল পেয়  কম ©কতা  
িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ © হেল 
 

কিমশনার 
 

কিমশনার  
ফান নং-০৪২১-৬৮৪৩৪ 

ই- মইল ন র 
shawkathssn@yahoo.com 

এক মাস 

৩ আপীল কম©কতা © িনিদ  সমেয় 

সমাধান িদেত থ © হেল 
  িতন মাস 

৪) আপনার কােছ আমােদর ত াশাঃ 
 

িমক নং িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
১ িনধা©িরত ফরেম  য়ংস ণ©ভােব রণ ত আেবদন জমা দান। 
২ আেবদেনর সােথ েয়াজনীয় কাগজপ ািদ দান। 
৩ সবা াি র ে  কান অ তা থাকেল সবা দানকারী  কম©কতা ©র িনকট থেক পরামশ© হণ করেবন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



m¤§vwbZ Ki`vZvMY 
 
 g~mK msµvšÍ †h‡Kvb welq Rvb‡Z; 
 g~mK duvwK msµvšÍ †Kvb Z_¨ cÖ`vb Ki‡Z; 
 g~mK msµvšÍ †Kvb Awf‡hvM Aby‡hvM Rvbv‡Z; 
 g~mK KZ…©c‡ÿi wbKU Avcbvi cÖZ¨vkv e¨³ Ki‡Z Ges 
 g~mK msµvšÍ †mevi gv‡bvbœq‡b Avcbvi †Kvb civgk© Rvbv‡Z 

 
`qv K‡i n¨v‡jv ejyb 

 
 

m`i `ßi, h‡kvi 
 

 
`ßi ‡dvb bs `vßwiK B-‡gBj 

Kv÷gm, G·vBR I f¨vU Kwgkbv‡iU 0421-68434 

 
jessorevat@googlegroups.com 

Kv÷gm, G·vBR I f¨vU Kwgkbv‡iU 0421-68434 

 

d¨v· bs- 0421-63405 

jessorecustoms@gmail.com 

Kwgkbv‡i‡Ui I‡qemvBU  www.jessorecustoms.gov.bd 
Kwgkbv‡i‡Ui †dmeyK AvBwW  Customs Excise & VAT 

Commissionerate, Jessore 
 

wefvMxq `ßi 
h‡kvi wefvM t 40, gywRe moK, h‡kvi  

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 0421-63705 cevj.jes@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-01) 0421- 66037 cevj.jes.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-02) 0421- 63606 cevj.jes.c1@gmail.com 
 
dwi`cyi wefvM t iZb e¨vbvR©x moK, eªvþYKv›`v, dwi`cyi 

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 063-165558 cevj.far@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-1) 0631-63154 cevj.far.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-2) 0631-65557 cevj.far.c2@gmail.com 
 
PzqvWv½v wefvM t †ij cvov, PzqvWv½v 

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 0761-62317 cevj.chu@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-1)  cevj.chu.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-2)  cevj.chu.c2@gmail.com 
 



bovBj wefvM t iwj-ivR KzwVi, †÷wWqvg c~e©cvov, bovBj m`i, bovBj| 
c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 

mnKvix Kwgkbvi 0481-63454 cevj.nor@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-1)  cevj.nor.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-2)  cevj.nor.c2@gmail.com 
 
†MvcvjMÄ wefvM t 195, D`qb †ivW, †MvcvjMÄ|  

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 02-6681667 cevj.gop@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-1)  cevj.gop.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-2)  cevj.c2gop@gmail.com 
 
wSbvB`n wefvM t nvg`n, wSbvB`n| 

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 0451-63305 cevj.jhi@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-1) 0451-62205 cevj.jhi.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-2)  cevj.jhi.c2@gmail.com 
 

ivRevox wefvM t nvwjgv gwÄj, ‡m¸bevMvb, m¾bKv›`v, ivRevox|  
c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 

mnKvix Kwgkbvi 0641-66558 cevj.raj@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-01) 0641-65524 cevj.raj.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-02)  cevj.raj.c2@gmail.com 
 
†g‡nicyi wefvM, ‡÷wWqvg cvov ‡g‡nicyi  

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 0791-62187 cevj.meh@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-01) 0791-62189 cevj.meh.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-02)  cevj.meh.c2@gmail.com 
  
Kzwóqv wefvM t Kv÷gm& †gvo, Kzwóqv  

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 071-73647 cevj.kus@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-01)  cevj.kus.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-02) 07022-71390 cevj.kus.c2@gmail.com 
 
gv¸iv wefvM t cywjk jvBb, gv¸iv  

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 0488-51050 cevj.mag@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-01)  cevj.mag.c1@gmail.com 
ivR¯̂ Kg©KZ©v (mv‡K©j-02) 07022-71390 cevj.mag.c2@gmail.com 
 
ïé †ókb, `k©bv 

c`ex ‡dvb bs- `vßwiK B-‡gBj 
mnKvix Kwgkbvi 07632-51015 cevj.dar@gmail.com 
 


