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মসটিদজনস চার্ যার
(নাগমরক অমিকার সনে)
1. মিশন ও মিশন
 মিশন (Vision) : কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রািদক একটি আেশয কর অঞ্চল মিদসদব গদে ততালা।
 মিশন (Mission) : কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি এর সক্ষিতা বৃমি কদর সদব যাচ্চ িাদনর কর তসবা প্রোন মনমিত করা।
2. তসবা প্রোদনর প্রমতশ্রুমত
2.1) নাগমরক তসবা
ক্রমিক
নং
(১)
১।

২।

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(২)
ইটিআইএন েনদ প্রদান
(নতুন সরমজয়ে ন ও
মর-সরমজয়ে ন)

(৩)
জািীয় পমরচয়পত্র েহকায়র
অনলাইন সেয়ক সে সকান ব্যমি
মনয়জই এ সেবা গ্রহন করয়ি
পায়রন। অেবা জািীয় পমরচয়পত্র
েহকায়র েংমিষ্ট োয়কমল অম য়ে
মগয়য় এ সেবা গ্রহণ করয়ি পায়রন।
জািীয় পমরচয় পয়ত্রর অবিমিায়ন
পােয়পার্ ম েহকায়র েংমিষ্ট োয়কমল
অম য়ে মগয়য় এ সেবা গ্রহণ করয়ি
পায়রন।

না-দাবী পত্র (Tax
Clearance
Certificate)
ইস্যু

মরর্াণ ম দামিলকারী করদািাগণ
কর্তমক েোেে আয়বদন দামিয়লর
িাধ্যয়ি এ সেবা সপয়ি পায়রন।

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান
(৪)
জািীয় পমরচয়পত্র
/ পােয়পার্ ম।
অনলাইন অেবা
েংমিষ্ট োয়কমল
অম ে।

মরর্ায়ন মর
প্রামিস্বীকারপত্র,
সকার্ ম ম েম্বমলি
আয়বদনপত্র েহ
েংমিষ্ট োয়কমল
সেয়ক এ সেবা গ্রহণ
করয়ি পায়রন।

সেবার মূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি
(৫)
মবনা মূয়ল্য

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা
(৬)
করদািা স্বয়ং অনলাইয়ন
িাৎক্ষমণক ইটিআইএন
েনদ সপয়ি পায়রন।

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)
(৭)
২.১.১ অনুয়েয়দ বমণ মি
কিমকিমাগণ।

েংমিষ্ট োয়কময়ল জািীয়
পমরচয় পত্র েহ আয়বদন
করয়ল েয়বার্চ্ম ২ (দুই)
কাে মমদবে ;

মবনা মূয়ল্য

পােয়পায়র্ মর িাধ্যয়ি
সরমজয়ে ন - মরসরমজয়ে য়নর সক্ষয়ত্র
জািীয় রাজস্ব সবার্ ম কর্তমক
ই-টিআইএন সপ্ররণ করা
োয়পয়ক্ষ।
৩ (মিন) কাে মমদবে

-ঐ-
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

৩।

কর মনধ মারণী আয়দ ,
েম্পদ মববরণী বা
প্রামে মি র্কুয়িয়ের
োটি ম াইর্ কমপ প্রদান

মরর্াণ ম দামিলকারী করদািাগণ
কর্তমক সকার্ ম ম েংযুি
আয়বদনপত্র এবং কমপং ম
জিাদায়নর িাধ্যয়ি এ সেবা সপয়ি
পায়রন।

৪।

আয়কর মরর্ান ম গ্রহণ
েংক্রান্ত প্রামি স্বীকার
পত্র

মরর্াণ ম দামিলকারী করদািাগণ
মরর্াণ ম দামিয়লর োয়ে োয়ে
প্রামিস্বীকারপত্র সপয়ি পায়রন।

৫।

কর মনধ মারণী আয়দ
প্রণয়ন

উপযুি কাগজপত্রামদ ও প্রিাণামদ
দামিল এবং করদািার শুনানী
োয়পয়ক্ষ কর মনধ মারণী আয়দ
প্রণয়ন করা হয়।

৬।

দাবীনািা েরবরাহ

৭।

আপীল, ট্রাইবুনাল এবং
হাইয়কার্ ম হয়ি প্রাি
মনয়দ ম না বাস্তবায়ন

৮।

কর মনধ মারণী আয়দয় র
ভুল েংয় াধন

৯।

স রিয়োগ্য কর
েিন্বয়

কর মনধ মারণী আয়দ প্রণয়ন
োয়পয়ক্ষ কর মনধ মারণী আয়দ ও
দাবীনািা েরবরাহ করা হয়
আপীল, ট্রাইবুনাল ও হাইয়কায়র্ মর
আয়দ প্রামি োয়পয়ক্ষ কর
মনধ মারণী আয়দ েংয় াধন কয়র
মনষ্পমি করা হয়।
মনম্নমলমিি পদ্ধমিয়ি এ সেবা
প্রদান করা হয় করদািা / মবিাগ কর্তমক ত্রুটি
মচমিিকরণ ;
েংয় াধয়নর ৩০ মদয়নর
িয়ধ্য েংয় ামধি আয়দ
েরবরাহ করণ।
করদািার আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি
চালায়নর কমপ োচাই োয়পয়ক্ষ
স রিয়োগ্য কর েিন্বয় করা হয়

১০।

আয়কর আইন মবষয়ক
পরাি ম প্রদান

পরাি ম েংমিষ্ট িথ্য-প্রিাণামদ
উপস্থাপয়নর িাধ্যয়ি এ সেবা সপয়ি
পায়রন।

১১।

উৎয়ে কর কিমন এবং
েরকারী সকাষাগায়র
জিাদান েংক্রান্ত
পরাি ম প্রদান ও উৎে
কর গ্রহণ

সর্মলয় ান / পত্র / ব্যমিগি
সোগায়োগ / পমত্রকায় মবজ্ঞাপয়নর
িাধ্যয়ি অেবা েংমিষ্ট কর
অম য়ের োয়ে সোগায়োগ করয়ল
এ সেবা প্রদান করা হয়।

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান
সকার্ ম ম েম্বমলি
আয়বদনপত্র,েোে
ে কমপং ম েহ
েংমিষ্ট োয়কমল
সেয়ক এ সেবা গ্রহণ
করয়ি পায়রন।

আয়বদন ম - র্াাঃ
২০/-, সকার্ ম ম র্াাঃ ৪/-, মবমিন্ন
কর- র্াাঃ ৩/-,
পরবিী
প্রমি
পািা র্াাঃ ১০/হায়র। সকার্ ম ম
ব্যিীি অন্যান্য
ম
েরকারী
চালায়নর িাধ্যয়ি
জিা মদয়ি হয়ব।
মবনামূয়ল্য

েয়ব মার্চ্ পাঁচ কাে মমদবে

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)
-ঐ-

িাৎক্ষমণকিায়ব

-ঐ-

মবনামূয়ল্য

েব ময় ষ শুনানীর িামরি
হয়ি ৩০ (মত্র ) মদয়নর
িয়ধ্য

-ঐ-

মবনামূয়ল্য

আয়দ স্বাক্ষয়রর পরবিী
৩০ (মত্র ) মদয়নর িয়ধ্য

-ঐ-

েংমিষ্ট োয়কমল

মবনামূয়ল্য

-ঐ-

েংমিষ্ট োয়কমল

মবনামূয়ল্য

আয়দ প্রামির ৩০ মদয়নর
িয়ধ্য, িয়ব সের্-এোইর্
এর সক্ষয়ত্র ৪৫ (পঁয়িামি )
মদয়নর িয়ধ্য
আয়বদয়নর ৩০ (মত্র )
কাে মমদবয়ের িয়ধ্য মেদ্ধান্ত
গ্রহণ

দাবী নািার কমপ,
েংমিষ্ট চালায়নর
কমপ েহ েংমিষ্ট
োয়কমল সেয়ক এ
সেবা সদয়া হয়।
কর িথ্য ও সেবা
সকন্দ্র / েংমিষ্ট কর
অম ে হয়ি এ
সেবা সদয়া হয়।
েংমিষ্ট আয়কর
অম ে

মবনামূয়ল্য

েোেম্ভব দ্রুি েিন্বয় করা
হয়ব

-ঐ-

মবনামূয়ল্য

েকল কাে মমদবে / অম ে
চলাকালীন

-ঐ-

মবনামূয়ল্য

েকল কাে মমদবয়ের অম ে
েিয়

-ঐ-

আয়কর মরর্াণ ম
দামিল পূব মক
েংমিষ্ট োয়কমল
হয়ি এ সেবা সপয়ি
পায়রন।
আয়কর মরর্াণ ম,
মরর্ায়ণ মর েমহি
দামিলকৃি অন্যান্য
িথ্য প্রিাণামদ
দামিল পূব মক
েংমিষ্ট োয়কমল
হয়ি এ সেবা সপয়ি
পায়রন।
েংমিষ্ট োয়কমল

সেবার মূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা

-ঐ-

পৃষ্ঠা নং- 2

১২।

প্রমিয়র্ন্ড
অনুয়িাদন

ান্ড

আয়বদনকারী প্রমিষ্ঠান / করদািা
সকাম্পানীর আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান
কর কমি নায়রর
কাে মালয়

১৩।

গ্রুাচুইটি
অনুয়িাদন

ান্ড

আয়বদনকারী প্রমিষ্ঠান / করদািা
সকাম্পানীর আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি

১৪।

সপন ন
অনুয়িাদন

ান্ড

১৫।

ত্বরাময়ি
অনুয়িাদন

ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

সেবার মূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা

মবনামূয়ল্য

পূণ মাঙ্গ আয়বদন পত্র প্রামির
পর ১ (এক) িাে

কর কমি নায়রর
কাে মালয়

মবনামূয়ল্য

আয়বদনকারী প্রমিষ্ঠান / করদািা
সকাম্পানীর আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি

কর কমি নায়রর
কাে মালয়

মবনামূয়ল্য

অবচয়

আয়বদনকারী প্রমিষ্ঠান / করদািা
সকাম্পানীর আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি

কর কমি নায়রর
কাে মালয়

মবনামূয়ল্য

১৬।

মবয়দ ী নাগমরকয়দর
সবিন আয়য়র উপর
কর
অব্যাহমির
আয়বদন

েংমিষ্ট আয়কর
অম ে

মবনামূয়ল্য

১৭।

কর
াঁমক েংক্রান্ত
অমিয়োগ িদন্ত
কর অবকা েংক্রান্ত
আয়বদন িদন্ত

প্রমিষ্ঠান / মবয়দ ী করদািাগয়ণর
আয়বদয়নর সপ্রমক্ষয়ি জািীয় রাজস্ব
সবায়র্ ম স্যপামর সপ্ররণ করা হয়।
জািীয় রাজস্ব সবায়র্রম অনুয়িাদন
োয়পয়ক্ষ এ সেবা প্রদান করা হয়।
অমিয়োগকারীর অমিয়োগ
দামিয়লর মিমিয়ি িদয়ন্তর িাধ্যয়ি
আয়বদনকারী প্রমিষ্ঠান / করদািা
সকাম্পানী কর্তমক দামিলকৃি
আয়বদন োচাই বাছাইয়য়র িাধ্যয়ি
অমিয়োগকারীর অমিয়োগ
দামিয়লর মিমিয়ি িদয়ন্তর িাধ্যয়ি

েয়ব মার্চ্ ১৫ (পয়নর) মদয়নর
িয়ধ্য সবায়র্ ম স্যপামর
সপ্ররণ করা হয়
েয়ব মার্চ্ ১৫ (পয়নর) মদয়নর
িয়ধ্য সবায়র্ ম স্যপামর
সপ্ররণ করা হয়
েয়ব মার্চ্ ১৫ (পয়নর) মদয়নর
িয়ধ্য সবায়র্ ম স্যপামর
সপ্ররণ করা হয়
সবায়র্রম
মনধ মামরি
েিয়েীিার িয়ধ্য সপ্ররণ
করা হয়

কর কমি নায়রর
কাে মালয়
েংমিষ্ট
সকাম্পানীজ
োয়কমল
কর কমি নায়রর
কাে মালয়

মবনামূয়ল্য

দ্রুি মনষ্পন্ন করা হয়

মবনামূয়ল্য

সবায়র্রম
মনধ মামরি
েিয়েীিার িয়ধ্য

মবনামূয়ল্য

েংমিষ্ট আইয়ন মনধ মামরি
েিয়

১৮।

১৯।

কিমকিমা / কিমচারীয়দর
মবরুয়দ্ধ অমিয়োগ গ্রহণ
ও মনষ্পমি

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)
উপ কর কমি নার,
েদর দির (প্রায়য়ামগক),
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি।
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৪৬৬
ইয়িইলাঃ
ctzone4ctg@
yahoo.com
-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ২.১.১ অনুয়েয়দ বমণ মি
সকাম্পানীজ োয়কময়লর
কিমকিমাগণ।
উপ কর কমি নার,
েদর দির (প্র ােন),
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি।
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৪৬৬
ইয়িইলাঃ
ctzone4ctg@
yahoo.com

২.1.1) এই তসবা প্রোদনর সমিত মনম্নবমণ যত কিযকতযাগণ সংমিষ্ট রদয়দেনঃ
ক্রমিক

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

কিযকতযার নাি
জনাব মুরাে আিদিে
জনাব
জনাব
জনাব
জনাব
জনাব িািমুদুল িক িজুিোর
জনাব
জনাব
জনাব মিজানুর রিিান
জনাব কাজী োদেক তিাদসন
জনাব তিাঃ
জনাব এ.তক.এি ইসিাইল তিাদসন

পেবী
উপ কর কমিশনার
উপ কর কমিশনার
উপ কর কমিশনার
উপ কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
সিকারী কর কমিশনার
অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার
অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার

ত ান / তিাবাইল নম্বর
০৩১-৭২৬৪৬৬ / ৭১৬৫০০ / ৭২৪৭৭৭
০৩১-৭২৪০৩৩ / ৭১৬৭৩৩ / ৭১৭৭৭৬ / ৭১০৬১৪
০৩১-৭১৭২৮২ / ৭১০৩৪৪
০৩১-৭২১১৩১ / ৭১২৮৮৮
০৩১-৭২০১১১ / ৭২৫৪৯৯
০৩১-৭১৪২০৯
০৩৪১-৬৩২২৬ / ৬৪১৭৫
০৩১-২৫১৪৮৬৫ / ৭১২১০৪
০৩১-৭১৭২১১
০৩৪২২-৫৬১৪৩
০৩৪১-৬৩৮৫২ / ৬৪২৯৭
০৩১-৭২৬১৩৩

২.২. প্রামতষ্ঠামনক তসবা
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(১)
১।

(২)
(৩)
আয়কর েংমিষ্ট সে মবমিন্ন প্রমিষ্ঠায়নর আয়বদয়নর
সকান মবষয়য় পরাি ম সপ্রমক্ষয়ি েিা / সেমিনায়রর
প্রদান
িাধ্যয়ি এ সেবা প্রদান করা হয়।
অেবা, সে সকান আয়কর অম য়ে
সর্মলয় ামনক আলায়পর িাধ্যয়ি
পরাি ম প্রদান করা হয়।

২।

উৎয়ে আয়কর েংক্রান্ত
পরাি ম প্রদান

মবমিন্ন প্রমিষ্ঠায়নর আয়বদয়নর
সপ্রমক্ষয়ি েিা / সেমিনায়রর
িাধ্যয়ি এ সেবা প্রদান করা হয়।
অেবা, সে সকান আয়কর অম য়ে
সর্মলয় ামনক আলায়পর িাধ্যয়ি
পরাি ম প্রদান করা হয়।

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান
(৪)
কর কমি নার
অম ে

সেবার মূল্য
এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি
(৫)
মবনা মূয়ল্য

কর কমি নার
অম ে

মবনা মূয়ল্য

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান
(৪)

সেবার মূল্য
এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি
(৫)

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা
(৬)
সর্মলয় ামনক পরািয় রম
সক্ষয়ত্র িাৎক্ষমণকিায়ব এবং
েিা / সেমিনার আয়য়াজয়নর
সক্ষয়ত্র েংমিষ্ট প্রমিষ্ঠায়নর
েমহি সোগায়োয়গর িাধ্যয়ি
েিয় মনধ মারণ করা হয়

সর্মলয় ামনক পরািয় রম
সক্ষয়ত্র িাৎক্ষমণকিায়ব এবং
েিা / সেমিনার আয়য়াজয়নর
সক্ষয়ত্র েংমিষ্ট প্রমিষ্ঠায়নর
েমহি সোগায়োয়গর িাধ্যয়ি
েিয় মনধ মারণ করা হয়

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)
(৭)
মুরাদ আহয়িদ,
উপ কর কমি নার,
েদর দির (প্র ােন)
ও
দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা,
কর পরাি ম সকন্দ্র,
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি।
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৪৬৬
ইয়িইলাঃ
ctzone4ctg@
yahoo.com
মুরাদ আহয়িদ,
উপ কর কমি নার,
েদর দির (প্র ােন)
ও
দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা,
কর পরাি ম সকন্দ্র,
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি।
স ানাঃ ০৩১-৭২৬৪৬৬
ইয়িইলাঃ
ctzone4ctg@
yahoo.com

২.৩. অিযন্তরীণ তসবা
ক্রমিক
নং
(১)

1.

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(২)

(৩)

ছুটি অনুদিােন ননমিমিক ছুটি
অনুদিােন
শ্রামন্ত ও মবদনােন
ছুটি অনুদিােন

কারণ উদেখপূব যক কিযকতযা কিযচারীর আদবেন
কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন

--

--

--

--

প্রসূমত ছুটি
অনুদিােন
বমিঃ বাংলাদেশ ছুটি
অনুদিােন

-ঐ-

--

অবসর-উির ছুটি
অনুদিােন

-ঐ-

র্াক্তাদরর পরািশয
পে
প্রাপ্যতা
প্রিাণদর্াগ্য
আনুষমিক
প্রিাণামে
-ঐ-

-ঐ-

--

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা
(৬)

আদবেদন বমণ যত তামরখ
অনুর্ায়ী
আদবেদন বমণ যত তামরখ
অনুর্ায়ী

আদবেদন বমণ যত তামরখ
িদত 6 িাস
আদবেদন বমণ যত তামরখ
অনুর্ায়ী
-ঐ-

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)
(৭)

সংমিষ্ট কিযকতযা
1ি ও 2য় তশ্রণীর
কিযকতযার তক্ষদে জাতীয় রাজস্ব তবার্ য ;
3য় ও 4র্ য তশ্রণীর
কিযচারীর তক্ষদে কর কমিশনার
-ঐ-ঐ-

-ঐ-
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ক্রমিক
নং

2.

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

অন্যান্য ছুটিসমূি (
-ঐঅধ্যয়ন ছুটি, অমজযত
ছুটি, প্রাপ্যতামবিীন
ছুটি, মচমকৎসাজমনত
ছুটি
প্রভৃমত)
অনুদিােন
সব যপ্রকার তপনশন ও কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন
আনুদতামষক
অনুদিােন

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রামিস্থান

সেবার মূল্য
এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা

দাময়ত্ববান কিমকিমা
(নাি, পদমব, স ান
নম্বর ও ইয়িইল)

-ঐ

--

ছুটি মবমিিালা তিাতাদবক

-ঐ-

প্রাপ্যতা
প্রিাণদর্াগ্য
আনুষমিক
প্রিাণামে

--

তপনশন ও আনুদতামষক
মবমিিালা তিাতাদবক

3.

সকল প্রকার িাতা কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন
(োময়ত্বিার / উৎসব
/ ভ্রিণ প্রভৃমত) প্রোন

আদবেন সংমিষ্ট
মনি যামরত রি
(প্রদর্াজযতা
সাদপদক্ষ) ও
প্রাপ্যতা
প্রিাণদর্াগ্য
প্রিাণামে

4.

মসদলকশন তগ্রর্ / কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন
র্াইিদেল
/
পদোন্নমত প্রোন

--

--

মবিাগীয় মনব যাচন কমিটির
সুপামরশ তিাতাদবক

5.

মবমিন্ন প্রকার অমগ্রি কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন
অনুদিােন

--

--

6.

তজযষ্ঠতা মনি যারণ / কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন
সংদশািন

--

-ঐ-

7.

র্াতায়াত
প্রোন

আদবেন সংমিষ্ট
মনি যামরত রি
(প্রদর্াজযতা
সাদপদক্ষ) ও
প্রাপ্যতা
প্রিাণদর্াগ্য
প্রিাণামে
প্রাপ্যতা
প্রিাণদর্াগ্য
প্রিাণামে
--

1ি ও 2য় তশ্রণীর
কিযকতযার
অনুদিােদনর তক্ষদে জাতীয় রাজস্ব তবার্ য ;
3য় ও 4র্ য তশ্রণীর
কিযচারীর
অনুদিােদনর তক্ষদে কর কমিশনার
1ি ও 2য় তশ্রণীর
কিযকতযার
অনুদিােদনর তক্ষদে জাতীয় রাজস্ব তবার্ য ;
3য় ও 4র্ য তশ্রণীর
কিযচারীর
অনুদিােদনর তক্ষদে কর কমিশনার
1ি ও 2য় তশ্রণীর
কিযকতযার তক্ষদে জাতীয় রাজস্ব তবার্ য ;
3য় ও 4র্ য তশ্রণীর
কিযচারীর তক্ষদে কর কমিশনার
-ঐ-

সারা বৎসরব্যাপী
(প্রদর্াজযতা সাদপদক্ষ)

কর কমিশনার

সুমবিা কিযকতযা-কিযচারীর আদবেন

মবমিিালা তিাতাদবক

-সরকারী
মনয়িানুসাদর
প্রমত িাইল
িাদর
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৩) অমিদর্াগ ব্যবস্থাপনা পিমত (GRS) :
তসবা প্রামিদত অসন্তুষ্ট িদল োময়ত্ব প্রাি কিযকতযার সাদি তর্াগাদর্াগ করুন। মতমন সিািান মেদত ব্যর্ য িদল মনদম্নাক্ত পিমতদত
তর্াগাদর্াগ কদর আপনার সিস্যা অবমিত করুন।
ক্র. নং
1.

২.

কখন তর্াগাদর্াগ করদবন
োময়ত্ব প্রাি কিযকতযা সিািান মেদত ব্যর্ য িদল

তর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
GRS ত াকাল পদয়ন্ট কিযকতযা
নাি ও পেমব : জনাব
কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি।
ত ান : 031-7২৭৭৭৫
ই-তিইল :
ctzone4ctg@yahoo.com
ওদয়ব তপার্ যাল : www.taxeszone4ctg.gov.bd
GRS ত াকাল পদয়ন্ট কিযকতযা মনমে যষ্ট
GRS ত াকাল পদয়ন্ট কিযকতযা
সিদয় সিািান মেদত ব্যর্ য িদল
নাি ও পেমব:
জনাব তিাঃ আব্দুল গফুর
উপ-সমচব,
অিযন্তরীণ সম্পে মবিাগ, বাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা।
ত ান: ৮৮-০১৭১৫০২৮১১৮
ইদিইল: agafur2006@gmail.com
ওদয়ব তপার্ যাল: www.ird.gov.bd

মনষ্পমির সিয়সীিা
5 (পাঁচ) কিয মেবস।

4) আপনার কাদে আিাদের প্রতযাশা
ক্রমিক নং
1.
2.
3.
৪.
৫.
৬.

প্রমতশ্রুত / কামিত তসবা প্রামির লদক্ষয করণীয়
মনি যামরত সিদয়র িদধ্য Correct & Complete মরর্াণ য োমখল করা
সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় ম স পমরদশাি করা
শুনানীর মনি যামরত সিদয় উপমস্থত র্াকা
দ্রুততি সিদয়র িদধ্য বদকয়া কর পমরদশাি করা
রাজস্ব আোদয় সামব যক সিদর্ামগতা প্রোন করা
শুিাচাদরর পমরপন্থী কার্ যক্রি পমরিার করা
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