গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

কর কমিশনাদরর কার্ যালয়
কর অঞ্চল-3, চট্টগ্রাি।

www.taxeszone3ctg.gov.bd

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)
আয়কর
১. তিশন ও তিশন

 মিশন (Vision) : কর অঞ্চল-3, চট্টগ্রািদক একটি আেশয কর অঞ্চল মিদসদব গদে ততালা।
 মিশন (Mission) : কর অঞ্চল-3, চট্টগ্রাি এর সক্ষিতা বৃমি কদর সদব যাচ্চ িাদনর কর তসবা প্রোন মনমিত করা।
২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ
২.১) নাগতিক সেবা
সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

ক্র.
নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

www.incometax.gov.bd
ওয়য়বোইয়ে জািীয় পতিচয় পত্র
অথবা পােয়পায়ে মর িথ্য েহ
ইয়লক্ট্রতনক দয়বদনপত্র ণি
ণব মক ই-টিদইএন সিতজয়েশন
েম্পন্ন কিাি পি ই-টিদইএন
েনদ প্রদান কিা হয়।

সাংমিষ্ট
দয়বদনকািীি
জািীয় পতিচয় পত্র
অথবা পােয়পাে ম

তবনামূয়ল্য

পাসপপাপট ের মাধ্যপম:
জাতীয় রাজস্ব ব ার্ ে
কর্তেক ই-টিআইএন বেরণ
করা সাপপপে।

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

ই-টিআইএন
সনে প্রোন –
নতুন
তরমজদেশন

১।

২।

৩।

www.incometax.gov.bd
ওয়য়বোইয়ে জািীয় পতিচয় পত্র
অথবা পােয়পায়ে মর িথ্য েহ
ইয়লক্ট্রতনক দয়বদনপত্র ণি
মর-তরমজদেশন
ণব মক ই-টিদইএন ররসিতজয়েশন েম্পন্ন কিাি পি ইটিদইএন েনদ প্রদান কিা হয়।
করদাতা রিজেই যরদ পূজব ে
রররেজেশি/রর-রররেজেশি কজর
থাজকি তজব
www.incometax.gov.bd
সাইজে কারিত ইউোর/
পূদব য
পাসওয়ার্ ে রদজয় লগইি কজর
তরমজদেশনকৃত
রিজেই রিজের ইটিআইএি সিদ
রপজত পাজরি অথবা সংরিষ্ট
সাজকেল হজতও তার পূজব ে
রররেজেশিকৃত ই-টিআইএি
সিদ সংগ্রহ করজত পাজরি।
না দাবী পয়ত্রি প্রয়য়াজন হয়ল
না-োবী পে
কি পতিয়শায়ধি প্রিান েহ (যতদ
(Tax
থায়ক) োয়কমল অত য়ে দয়বদন
Clearance
কিয়ি হয়ব। এই জািীয়
Certificate) দয়বদয়নি সকান তনধ মাতিি িি
ইস্যু
নাই।
কর মনর্ যারণ
মনষ্পমি
সাংক্রান্ত সনে

-ঐ-

সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা
(৬)
জাতীয় পমরচয় পদের
িাধ্যদি: সদব যাচ্চ দুই
মেন।

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)
(৭)

সাংমিষ্ট সাদকযদলর উপ / সিকারী/
অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

কি পতিয়শায়ধি
প্রিান পত্র (যতদ
থায়ক)

তবনামূয়ল্য

রতি কায মতদবে

-ঐ-

সাংমিষ্ট সাদকযদল
আদবেন পেসি
তর্াগাদর্াগ কমরদত
িইদব।

তবনামূয়ল্য

2 (দুই) কার্ েদি স

-ঐ-

1

ক্র.
নং
(১)

৪।

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(২)
কর মনর্ যারণী
আতেশ, সম্পে
মববরণী বা
প্রামথ যত
ডকুদিদের
য
সাটিফাইড
কমপ প্রোন

(৩)

(৪)

প্রয়য়াজনীয় সকাে ম ত এবং
তনধ মাতিি কতপং ত পতিয়শাধ
কয়ি োয়কমল অত য়ে দয়বদন
কিয়ি হয়ব।

সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

সকাে ম রি : রকাে ে
রবরডং,
চালাি : েংতিষ্ট
োয়কমল

সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)

সকাে ম ত
এবং
তনধ মাতিি
কতপং ত

সদব যাচ্চ 5 (পাঁচ)
কার্ েদি স

-ঐ-

তবনামূয়ল্য

তাৎক্ষমণকিাদব

-ঐ-

তবনামূয়ল্য

সব যদশষ শুনানীর তামরখ
িদত 30 (মেশ) মেদনর
িদধ্য

-ঐ-

তবনামূয়ল্য

আদেশ স্বাক্ষদরর পরবতী
30 (মেশ) মেদনর িদধ্য

-ঐ-

তবনামূয়ল্য

আদেশ প্রামির 30
মেদনর িদধ্য, তদব তসটএসাইড এর তক্ষদে 45
মেদনর িদধ্য

-ঐ-

৫।

আয়কর মরটান য
গ্রিণ সাংক্রান্ত
প্রামি স্বীকার
পে

দয়কি তিো ম দাতিয়লি োয়থ
োয়থ তিো ম গ্রহন েংক্রািত্ম
প্রাতি স্বীকাি পত্র প্রদান কিা
হয়।

যিাযথিায়ব
ণি কৃি দয়কি
তিো ম এবং দয়ব্যয় এবং
তবতনয়য়ায়গি েিথ ময়ন
যথাযথ কাগজপত্র।
প্রাতি স্থান : েংতিষ্ট
োয়কমল

৬।

কর মনর্ যারণী
আদেশ প্রণয়ন

শুনানী গ্রহন ণব মক তত্রশ তদয়নি
িয়ে কি তনধ মািনী দয়দশ
প্র য়ন কিা হয়।

োয়কমল হয়ি

৭।

কর মনর্ যারণী
আদেশ,
োবীনািা
সরবরাি

কি তনধ মািনী দয়দশ স্বাক্ষয়িি
পিবিী তত্রশ তদয়নি িয়ে কি
তনধ মাি ী দয়দশ ও দাবীনািা
েিবিাহ কিা হয়।

৮।

আপীল,
ট্রাইবুনাল এবাং
িাইদকাট য িদত
প্রাি মনদে যশনা
বাস্তবায়ন

সাজকেল কর্েকতো উজেরলত
কাগেপত্র হাজত পাওয়ার
পরবতী ৩০ রদজির র্জে
ররভাইে কররজত হইজব।

কর মনর্ যারণী
আদেদশর ভুল
সাংদশার্ন

কি তনধ মাি ী দয়দয়শি ভুল
েংয়শাধয়নি জন্য কিদািা
কর্তমক োয়কমল অত য়ে ৪
বৎসজরর র্জে দয়বদন কিয়ি
হয়ব। এই জািীয় দয়বদয়নি
সকান তনধ মাতিি িি নাই।

আয়কর অোজদজশর
১৭৩ ধারায় আজবদি
কররয়া সংজশারধত
দাবীিার্া গ্রহি
কররজত হইজব।

তবনামূয়ল্য

আদবেদনর 30
কার্ েদি পসর মপধ্য
দসদ্ধান্ত গ্রহণ

-ঐ-

তফরতদর্াগ্য
কর সিন্বয়

দয়কি অোয়দশ ১৯৮৪ এি
১৫২ ধািায় বয়কয়া কিদাবীি
েতহি প্রিযপম সযাগ্য কি
েিন্বয় কিা হয়।

সংরিষ্ট সাজকেল
কর্েকতো র্াকজযাজগ
করদাতার বরাবজর
েিস্ত কাগেপত্র
যথাসর্জয় রেরণ
কররজবি।

তবনামূয়ল্য

১(এক) িাে

-ঐ-

আয়কর আইন
মবষয়ক
পরািশয প্রোন

কি অঞ্চয়লি েদি দিয়ি
একটি কি পিািশম সকন্দ্র
িয়য়য়ে অত ে চলাকালীন
েিয়য় এতবষয়য় পিািশম প্রদান
কিা হয়।

৯।

১০।

১১।

সংরিষ্ট সাজকেল
কর্েকতো র্াকজযাজগ
করদাতার বরাবজর
েিস্ত কাগেপত্র
যথাসর্জয় রেরণ
কররজবি।
সংরিষ্ট সাজকেল
কর্েকতো র্াকজযাজগ
করদাতার বরাবজর
তিিাইজড কি
তনধ মাি ী দয়দশ
যথাসর্জয় রেরণ
কররজবি।

কি কতিশনায়িি
কায মালয়

তবনামূয়ল্য

2

সকল কার্ েদি স / অদিস
চলাকালীন

জনা বমাহাম্মি সাপরায়ার বমাপশেি
উপ কর কদমশনার(েদি প্রায়য়াতগক)
স ান : 031-728308
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয়
কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(২)
সিা /
তসমিনার /
মসদম্পামজয়াি
/ ব্যানার /
মলফদলট /
মবজ্ঞাপন
প্রকাশ

(৩)

(৪)

ক্র.
নং
(১)

১২।

উৎয়ে কি, অগ্রীি কি দয়কি
সিলা, জািীয় দয়কি তদবে
েহ তনয়তিি তল য়লে ও
তবজ্ঞাপন প্রচাি কিা হয়

সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

সনজািি শািা
কি কতিশনায়িি
কায মালয়

সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)

-

বছর ব্যাপী

জনাব সিাহাম্মদ দবদুল্লাহ্
উপ কর কদমশনার(েদি প্রশােন)
স ান :031-728326
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা
ক্র. নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

(১)

(২)
উৎদস কর কতযন
এবাং সরকারী
তকাষাগাদর জিাোন
সাংক্রান্ত পরািশয
প্রোন ও উৎস কর
গ্রিণ

(৩)
কি অঞ্চয়ল একটি
কি পিািশম সকন্দ্র
িয়য়য়ে অত ে
চলাকালীন েিয়য়
এতবষয়য় পিািশম
প্রদান কিা হয়।

১।

২।

৩।

৪।

প্রমিদডন্ড ফান্ড
অনুদিােন

তনতদ মষ্ট িয়ি কি
কতিশনাি বিাবি
দয়বদন কিাি পি িা
যাচাই কয়ি
অনুয়িাদন কিা হয়।

গ্রুাচুইটি ফান্ড
অনুদিােন

দয়বদন পাওয়াি পি
েংরিষ্ট কাগজপত্র
যাচাই কয়ি জািীয়
িাজস্ব সবায়ড মি েদস্য
িয়হাদয় বিাবি
অগ্রায়ন কিা হয়।

তপনশন ফান্ড
অনুদিােন

দয়বদন পাওয়াি পি
েংরিষ্ট কাগজপত্র
যাচাই কয়ি জািীয়
িাজস্ব সবায়ড মি েদস্য
িয়হাদয় বিাবি
অগ্রায়ন কিা হয়।

(৪)

সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

কি কতিশনায়িি কায মালয়

তবনামূয়ল্য

সকল
কার্ েদি পসর
অদিস সময়

তবনামূয়ল্য

পূণ যাঙ্গ আদবেন
পে প্রামির পর
1 িাস

তবনামূয়ল্য

সদব যাচ্চ 15
মেদনর িদধ্য
তবাদড য স্যপামরশ
তপ্ররণ করা িয়

োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।

তবনামূয়ল্য

সদব যাচ্চ 15
মেদনর িদধ্য
তবাদড য স্যপামরশ
তপ্ররণ করা িয়

োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

ক) োদা কাগয়জ দিিাস্ত
ি) ব্যাংক তহোব তববিনী
গ) কিমকিমা-কিমচািীয়দি
সবিনতববি ী েহ িাতলকা
ঘ) ওকালিনািা ও
সনাোতিয়ান োটিতম য়কে
ঙ) প্রতিয়ডন্ড ান্ড ট্রাষ্ট ডীড
এন্ড রুলে।
ক) োদা কাগয়জ দিিাস্ত
ি) ব্যাংক তহোব েংক্রান্ত
িথ্য
গ) সেনী তবিাজন েহ
কিমকিমা-কিমচািীয়দি নাি
ও বয়ে েীিা
ঘ) ওকালিনািা ও
সনাোতিয়ান োটিতম য়কে
ঙ) গ্রযাচুইটি ান্ড ট্রাষ্ট ডীড
এন্ড রুলে।
ক) োদা কাগয়জ দিিাস্ত
ি) ব্যাংক তহোব েংক্রান্ত
িথ্য
গ) সেনী তবিাজন েহ
কিমকিমা-কিমচািীয়দি নাি
ও বয়ে েীিা
ঘ) ওকালিনািা ও
সনাোতিয়ান োটিতম য়কে
ঙ) সপনশন ান্ড ট্রাষ্ট ডীড
এন্ড রুলে।

3

সেবা প্রদায়নি
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)
জনা বমাহাম্মি সাপরায়ার বমাপশেি
উপ কর কদমশনার(েদি প্রায়য়াতগক)
স ান : 031-728308
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

ক্র. নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৫।

ত্বরাময়ত অবচয়
অনুদিােন

-ঐ-

কর ফাঁমক সাংক্রান্ত
অমিদর্াগ তেন্ত

সাজকেল , সিঞ্জ অথবা
কি কতিশনাি
অত য়ে কি াঁতক
েংক্রান্ত অতিয়যাগ
দাতিল কিা হয়ল
কর্তমপক্ষ দ্রিিাি
োয়থ িদয়িত্মি
তনয়দ মশ প্রদান কয়িন।

কর অবকাশ
সাংক্রান্ত আদবেন
তেন্ত

কিদািা
সকাম্পানী/প্রতিষ্ঠান
কর্তমক কি অবকায়শি
জন্য দয়বদয়নি
সপ্রতক্ষয়ি দয়কি
অোয়দশ ১৯৮৪ এি
ধািা ৪৬ে এবং তবতধ
৫৯এএ িয়ি
দয়বদনপয়ত্র প্রদত্ত
িয়থ্যি েঠিকিা
েয়িজতিয়ন িদন্ত কিা
হয় এবং সবায়ড মি
তনধ মাতিি েিয়েীিাি
িয়ে জািীয় িাজস্ব
সবায়ড ম সপ্রি কিা হয়।

৬।

৭।

সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)
তবনামূয়ল্য

কি কতিশনায়িি কায মালয়

সেবা প্রদায়নি
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)
সদব যাচ্চ 15
মেদনর িদধ্য
তবাদড য স্যপামরশ
তপ্ররণ করা িয়

(৭)

তবনামূয়ল্য

দ্রুি তনষ্পন্ন কিা
হয় এবং কি
দদায়য়ি
কায মক্রি গ্রহন
কিা হয়।

তবনামূূ্য়ল্য

তবাদড যর
মনর্ যামরত
সিয়সীিার
িদধ্য

োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।

অরতররক্ত কর করর্শিার /
কর রগাজয়ন্দা ও তদন্ত রসল

োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।

২.৩) অিযন্তিী সেবা


ক্র.
নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

অতজমিছুটি

দয়বদন পাওয়াি পি
কিমচািীয়দি সক্ষয়ত্র তনধ মাতিি
ছুটি তবতধিালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী
উপযুক্ত কর্তমপয়ক্ষি (দতথ মক ও
প্রশােতনক ক্ষিিা অনুযায়ী)
তনষ্পতত্ত কয়ি েিকাতি দয়দশ
জাতি কিা হয়।
কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র জািীয়
িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন কিা
হয়।

ক) োদা কাগয়জ
দয়বদনপত্র
ি) তনধ মাতিি িয়ি
(বাংলায়দশ িি নং২৩৯৫) প্রধান তহোবিক্ষ
কিমকিমা কর্তমক প্রদত্ত ছুটি
প্রাপ্য িাি প্রতিয়বদন
(সগয়জয়েড কিমকিমায়দি
সক্ষয়ত্র),

১।
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সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

সেবা প্রদায়নি
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)
কর্েকতোাঃ
োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।
/ অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ (IRD)

তবনামূয়ল্য

৭ (োি)
কায মতদবে

কর্েচারীাঃ
কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

ক্র.
নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

অতজমি ছুটি
(বতহঃবাংলায়দ
শ)

(ক)কিমচািীয়দি সক্ষয়ত্র
তনধ মাতিি ছুটি তবতধিালা,
১৯৫৯ অনুযায়ী তনষ্পতত্ত কয়ি
েিকাতি দয়দশ জাতি কিা
হয়।
(ি)েিকাি কর্তমক েিয়য়
েিয়য় জাতিকৃি তবয়দশ
ভ্রিয় ি অনুিতি ও
দনুষাতিক তনয়দ মশনা
অনুযায়ী।
কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র জািীয়
িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন কিা
হয়।

(ক) োদা কাগয়জ
দয়বদনপত্র
(ি) তনধ মাতিি িয়ি
(বাংলায়দশ িি নং২৩৯৫) প্রধান তহোবিক্ষ
কিমকিমা কর্তমক প্রদত্ত ছুটি
প্রাপ্যিাি প্রতিয়বদন
(সগয়জয়েড কিমকিমায়দি
সক্ষয়ত্র) (প্রাতিস্থান)
(গ) ব্যতক্তগি কািয়
েিকাি/স্বায়ত্বশাতেি
েংস্থাি কিমকিমায়দি
তবয়দশভ্রিয় ি দয়বদনপত্র
(প্রাতিস্থান)

োধাি
িতবষ্য িহতবল
হয়ি অতগ্রি
িঞ্জুতি।

তনধ মাতিি িয়ি দয়বদন
পাওয়াি পি োধাি িতবষ্য
িহতবল তবতধিালা, ১৯৭৯
অনুযায়ী েিকাতি দয়দশ
জাতি কিা হয়।
কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র জািীয়
িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন কিা হয়
এবং কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র
জািীয় িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন
কিা হয়।

(ক) তনধ মাতিি িয়ি
দয়বদন (বাংলায়দশ িি
নং-২৬৩৯) (প্রাতিস্থান)
(ি) োধাি িতবষ্য
িহতবয়ল েব ময়শষ জিাকৃি
অয়থ মি তহোব তববি ী

দয়বদন পাওয়াি পি যথাযথ
কর্তমপয়ক্ষি অনুয়িাদনক্রয়ি
দয়দশ জাতি কিা হয় এবং
কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র জািীয়
িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন কিা হয়।

১। সপনশন িি
২। তপদিএল এি দয়বদন
৩। উত্তিাধীকাি এি
েনদপত্র
৪। পাঁচ দংগুয়লি োপ
৫। সপনশনায়িি েতব এবং
িয়নানয়নকািীি েতব।
৬। েকল প্রকাি নাদাবীপত্র
৭। চাকুতিি তববি ী
৮। ইএলতপতে

কিদািা গন সকান কিমকিমাকিমচািীি তবরুয়দ্ধ তনয়জি নাি,
ঠিকানা ও অতিয়যায়গি প্রিান
েহ দয়বদন কিয়ল কি
কতিশনাি িয়হাদয় গুরুয়ত্বি
েতহি দিয়ল সনন এবং
েংতিষ্ট তবতধিালা সিািায়বক
কায মক্রি গ্রহন কয়িন।

(ক) েংতিষ্ট দিি হয়ি
অতিয়যাগ েংতিষ্ট প্রস্তাব;
(ি) অতিয়যায়গি স্বপয়ক্ষ
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র/
প্রিা ক;
(গ) অতিয়যাগ েংতিষ্ট
তবতধিালা/অোয়দশ/দইন
অনুযায়ী কায মক্রি গ্রহ

২।

৩।

৪।

৫।

কিমকিমা/
কিমচািীয়দি
তপদিএল/অব
েি প্রদান।

কিমকিমা/
কিমচািীয়দি
তবরুয়দ্ধ তবতিন্ন
অতিয়যাগ।
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সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

সেবা প্রদায়নি
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)

কর্েকতোাঃ
োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।
/ অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ (IRD)
তবনামূয়ল্য

৭ (োি)
কায মতদবে

কর্েচারীাঃ
কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

কর্েকতোাঃ
োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।
/ অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ (IRD)
তবনামূয়ল্য

তবনামূয়ল্য

তবনামূয়ল্য

তনধ মাতিি িয়ি

েকল কাগজ
পত্র প্রাতি
োয়পয়ক্ষ
যথােম্ভব দ্রুি
েিয়য়ি িয়ে

দ্রুিিি েিয়য়

কর্েচারীাঃ
কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

কর্েকতোাঃ
োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।
/ অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ (IRD)
কর্েচারীাঃ
কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

ক্র.
নং

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

তচত্ত তবয়নাদন
ছুটি।

তনধ মাতিি িয়ি দয়বদন
পাওয়াি পি
তচত্ততবয়নাদন িািা তবতধিালা,
১৯৭৯ অনুযায়ী তনষ্পতত্ত কয়ি
েিকাতি দয়দশ জাতি কিা
হয়।
এবং কিমকিমায়দি সক্ষয়ত্র
জািীয় িাজস্ব সবায়ড ম অগ্রায়ন
কিা হয়।

(ক) োদা কাগয়জ
দয়বদনপত্র (ইয়িাণয়ব ম
প্রদত্ত তচত্ত তবয়নাদন ছুটিি
দয়দশেহ) (প্রয়যাজয
সক্ষয়ত্র)
(ি) তনধ মাতিি িয়ি
(বাংলায়দশ িিনং২৩৯৫) প্রধান তহোবিক্ষ
কিমকিমা প্রদত্তছুটি
প্রাপ্যিাি প্রতিয়বদন।

৬।



সেবাি
মূল্য এবং
পতিয়শাধ
পদ্ধতি
(৫)

তবনামূয়ল্য

সেবা প্রদায়নি
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা
(নাি, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়িইল)

(৬)

(৭)

কিমচািীয়দর
সক্ষয়ত্র ৫
কায মতদবয়েি
িয়ে দয়দশ
জািী ও
কিমকিমায়দি
সক্ষয়ত্র জািীয়
িাজস্ব সবায়ড ম
অগ্রায়ন কিা
হয়।

কর্েকতোাঃ
োতীয় রােস্ব রবার্ ে (NBR), ঢাকা।
/ অভযন্তরীণ সম্পদ রবভাগ (IRD)
কর্েচারীাঃ
কি কতিশনাি
স ানঃ ০৩১-৭২৫৮৯৭
ইয়িইল :
taxeszone3ctg@gmail.com

এই তসবা প্রোদনর সাদথ মনম্নবমণ যত কিযকতযাগণ সাংমিষ্ট রদয়দছন :
ক্ররর্ক িং

কর্েকতোর িার্

পদবী

দাপ্তররক রিাি িম্বর

১.

জনাব সিাহাম্মদ দবদুল্লাহ্

উপ কর কদমশনার

031-৭২৮৩২৬, 031-৭২১৭৮৯, 031-৭২১৩৬৬

২.

জনা বমাহাম্মি সাপরায়ার বমাপশেি

উপ কর কদমশনার

031-728308, 031-721661, 031-722381

৩.

জনা এ.পক.এম. মকবুল আহপমি

উপ কর কদমশনার

031-711313, 031-723134

৪.

জনা বমাোঃ বসদলম রাজা

সহকারী কর কদমশনার

031-723489, 031-725767, 031-724150

৫.

জনা বমাোঃ বজা াপয়র আহপম্মি

সহকারী কর কদমশনার

031-723495, 031-724200

৬.

জনা এ,বক,এম ইসমাইল আহপম্মি

সহকারী কর কদমশনার

031-723414, 031-721711

৭.

জনা হাইদসিং অিং মামো

সহকারী কর কদমশনার

031-713636

৮.

দমপসস এদরনা ব গম

সহকারী কর কদমশনার

031-724664, 031-720217

9.

জনা বমাোঃ মদনরুজ্জামান

সহকারী কর কদমশনার

031-723234,

১০.

জনা বমাোঃ শামসুজ্জামান

অদতোঃ সহকারী কর কদমশনার (চোঃিাোঃ)

031-724166, 031-724566

১১.

জনা আ.স.ম.পতৌদহদুল ইসলাম

অদতোঃ সহকারী কর কদমশনার (চোঃিাোঃ)

031-724944, 031-721834, 031-714300

২.৪) দওিাধীন অতধদিি/দিি/েংস্থা কর্তমক প্রদত্ত সেবা
জাতীয় রাজস্ব ব ার্ড, ঢাকা এর সিটিজজনস্ চার্ডাজরর সিঙ্ক: Citizen,s Charter
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৩) অতিয়যাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)
সেবা প্রাতিয়ি অেন্তুষ্ট হয়ল দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমাি েয়ি সযাগায়যাগ করুন। তিতন েিাধান তদয়ি ব্যথ ম হয়ল তনয়নাক্ত পদ্ধতিয়ি সযাগায়যাগ কয়ি দপনাি েিস্যা
অবতহি করুন।
ক্র. নং

কিন সযাগায়যাগ
কিয়বন

পেবী
১

দাতয়ত্বপ্রাি
কিমকিমা েিাধান
তদয়ি ব্যথ ম হয়ল

তনষ্পতত্তি
েিয়েীিা

সযাগায়যায়গি ঠিকানা
GRS স াকাল পয়য়ন্ট কিমকিমা
োিমরক তফান নম্বর

ইদিইল

যুগ্ম কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-2

০৩১-৭২৩৯৩৩

Range2zone3@gmail.com

যুগ্ম কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-3

০৩১-৭২৩৯৩৩

Range3zone3@gmail.com

যুগ্ম কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-4

০৩১-৭২৩৭১১

Range4zone3@gmail.com

০৭ (োি)
তদন

কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রার্ এর ওজয়বসাইে রলঙ্ক: www.taxeszone3ctg.gov.bd

২

GRS স াকাল
পয়য়ন্ট কিমকিমা
তনতদ মষ্ট েিয়য়
েিাধান তদয়ি
ব্যথ ম হয়ল

অমতমরক্ত কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-1,
কর অঞ্চল-3, চট্টগ্রাি। তফান : ০৩১-৭২৩৭১৪
োতীয় রােস্ব রবার্ ে এর ওজয়বসাইে রলঙ্ক: www.nbr.gov.bd

৪) দপনাি কায়ে দিায়দি প্রিযাশা
ক্রতিক নং

প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতিি লয়ক্ষয কি ীয়

১)

মনর্ যামরত সিদয়র িদধ্য Correct & Complete মরটান য োমখল করা।

২)

শুনানীর মনর্ যামরত সিদয় উপমিত থাকা।

৩)

যথাযথ েিয়য়ি িয়ে অগ্রীি / বয়কয়া কি পতিয়শাধ কিা ।

স্বাক্ষররত – ২৩-০৩-২০১৬
(তিাোঃ নজরুল ইসলাি)
কর কদমশনার
কর অঞ্চল-3, চট্টগ্রাম।
বিান : ০৩১-৭২৫৮৯৭
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০৭ (োি)
তদন

