ONLINE FILING এয ভাধযমভ কয অীরাত ট্রাআফুনামর অীর দামেমযয

ননমদেনকা




















ট্যাকম অীরাত ট্রাআফুনামর ONLINE এ অীর দামেমযয জন্য ম্প্রনত efiling ফযফস্থায প্রফতেন কযা মেমে। নরাআমন অীর দামেমযয জন্য প্রথমভ
Apply online ফাট্মন নিক করুন। উমেনিত ফাট্মন নিক কযায ামথ ামথ
অীর দামেমযয পযভনট্ দোে ভবম উঠমফ।
ভমমতু, অনন ঢাকায কযদাতা ংম নিক কমযমেন তাআ অীর পযমভয প্রথভ
করামভ by default ঢাকা অমফ। তায ভামন এ করাভনট্ অনামক অয fill-up
কযমত মফ না।
মযয ক্রনভমক অীর নাভফায ও থে ফৎয system ভথমকআ স্বেংনক্রেবামফ
ভজনামযট্ কযমফ।
৩ে করাভ থোৎ Name of the appellant করামভ অনন অনায নাভ
নরিমফন। ভকাম্পানী কযদাতা মর ভকাম্পানীয নাভ নরিমফন।
৪থে করামভ অনন ভম ামকেমরয কযদাতা ভআ ামকেমরয নাভ drop down
ভভনুমত নিমে select কযমফন। ামবেয ফমেয কয ঞ্চর এয নাভ system ভথমক
স্বেংনক্রেবাফ ভজনামযট্ মফ। ৫ভ ও ৬ষ্ঠ করামভ respondent ও ামকেমরয এয
নাভও স্বেংনক্রেবামফ ভজনামযট্ মফ।
৭ভ করামভ drop down ভভনুমত নিমে Income year নমরক্ট কযমফন।
Income year করাভ drop down এয ভাধযমভ select কযমর assessment
year করাভ স্বেংনক্রেবামফ system ভথমকআ ভজনামযট্ মফ।
৯ভ করামভ ভম ধাযাে কয ননধোযণ কযা মেমে ভআ ধাযা ফা ধাযাভূম নট্ক নিহ্ন
নদমফন।
১০ভ করাভনট্ ১২০ ধাযায অমদময নফরুমে অীর দামেযয ভেমে প্রামমাজয।
১২০ ধাযায অমদময নফরুমে অীর দামেমযয ভেমে একআ বামফ drop down
েনতমত ভযঞ্জ নমরক্ট করুন। াধাযণ েনতয ভেমে করাভনট্মক ignore করুন।
১১ তভ করামভ অীরামদ প্রদানকাযী কতৃ
ে মেয দফী, ভযঞ্জ ও কয অীর
ঞ্চর drop down ভভনুমত নিমে িুফ মজআ select করুন।
১২ তভ করামভ অীর অমদ প্রানিয তানযি নরিমত মফ। তানযমিয ঘময নিক
কযমর অনন calendar ভদিমত ামফন এফং উক্ত কযামরন্ডামযয প্রমমাজয ঘময
নিক কময মজআ তানযমিয ঘযনট্ ূযণ কযমত াযমফন।
১৩ নং করামভ respondent এয নঠকানা system ভথমক স্বেংনক্রেবামফ ভরাড
মফ।
১৪ নং করামভ অীরকাযী নামফ অনায নঠকানা নরনফে করুন।
১৫ নং করাভ থোৎ ভল করামভ claim of appeal নরনফে কযমত ামযন
থফা “ as per grounds of appeal” নরিমত ামযন।

 এয মযআ অমে “grounds of appeal”। অীমরয ground ভূ অনন
এিামন Type কমযও ফামত ামযন থফা অরাদাবামফ ভকান word file এ
type কযা থাকমর ভিান ভথমকও Browse কময ননমত ামযন। নকংফা ভেন কন
অমরাড কযমত ামযন।
 নীমিয ফে ভূম অনায নাভ, দফী type কময ফামত মফ। ফশ্য
অীরকাযীয নাভ verification করামভ নমেভ ভথমক স্বেংনক্রেবামফ নরনফে
মে মামফ।
 এযময attachment ংম assessment order এয ভেন কন অমরাড
করুন। তঃয যফতেী করাভ দুনট্মত অীর অমদময নাভফায ও তানযি
নরনফে করুন। appeal order, Tribunal fee, ১০% অেকয প্রদামনয
িারামনয কন আতযানদ scan কময ংনিষ্ট ভড ভূম অমরাড করুন। তাোড়া
ফমল ংময ফে ভূম অনায e-mail ID, mobile নম্বয এফং অনায
েন্দভত ফেননম্ন ৫ কযামযকট্ামযয াওোডে নরনফে করুন। তঃয ভেনকৃত
নডনজট্ার স্বােয অমরাড করুন।
 এিন Preview ফাট্মন নিক কময প্রদত্ত তথযভূ নঠকতা যীো করুন। মনদ
ভকান করাভ ম্পূণে থামক তমফ তা স্বেংনক্রেবামফ রার কানরমত প্রদেন কযমফ
এফং ভ ভেমে উক্ত করাভ ূযণ করুন এফং ুনযাে Preview ফাট্মন নিক
করুন। পমর অনন ূযণকৃত পযমভট্নট্ দোে ভদিমত ামফন।
 তঃয Submit Application ফাট্মন নিক কময ভাভরানট্ িূড়ান্ত দানির করুন।
এমেমে প্রমোজমন অীর দামেমযয প্রানি স্বীকাযেনট্ নপ্রন্ট্ কময যািুন।
 কয নফবামিয অীর দামেমযয ভেমেও একআ প্রনক্রো নুযন কযমত মফ।
 নরাআমন দানিরকৃত অীমরয একনট্ াডে কন ননধোনযত ভেীভায ভমধয
ট্রাআফুনামর ভপ্রযণ কযমত মফ(ফতেভান অআন/নফনধ ুযাুনয ংমাধন না ওো
মেন্ত প্রমমাজয মফ)।




পট্ওেযাযনট্য ভাধযমভ অনন ন্যান্য ভফাও গ্রণ কযমত ামযন। তমেমধয
Cause List ফাট্মন নিক কময তানযি ও ভফঞ্চ নবনত্তক ভাভরায শুনানীয তানযি
জানমত াযমফন। তাোড়া আ-ভভআমর প্রাি User ID ও Password নদমে Login
কময দানিরকৃত ভাভরায শুনানীয তানযি জানমত াযমফন ও ননস্পনত্তকৃত
অমরামডড যামেয কন ডাউনমরাড কযমত াযমফন।
কয অীরাত ট্রাআফুনামর নরাআমন অীর দামেয করুন, নডনজট্ার ফাংরামদ
নফননভোমন ং ননন।
ট্যাকম অীরাত ট্রাআফুনার

