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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

কর কমিশনার এর কার্ যালয় 

কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি। 

www.taxeszone4ctg.org 
 

 

মসটিদজনস চার্ যার 

(নাগমরক অমিকার সনে) 

 

আয়কর 

 

1. মিশন ও মিশন 

 

 মিশন (Vision) : কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রািদক একটি আেশ য 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 
সেবার মববরণ সেবা গ্রহীতা 

সেবা প্রদানকারী 

কর্তপৃক্ষ / স্থান 

প্রস্তাববর 

প্রামিস্বীকাবরর 

েববাৃচ্চ েিয় 

প্রিাণক কাগজপত্র অথবা 

প্রবয়াজনীয় তবের চামহদা 

জানাবনা / অেম্পূণ ৃতে 

েংবমিত প্রস্তাব সেরত 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ েিয় 

প্রামথতৃ সেবা 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ 

েিয় 

েংমিষ্ট মবমি 

মবিান 
িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১। ইটিআইএন েনদ প্রদান        

 নতুন সরমজবেশন েম্মামনত 

করদাতাগণ 

েংমিষ্ট োবকৃবির 

উপ কর কমিশনার / 

েংমিষ্ট োবকৃি 

আববদন 

দামিবির োবথ 

োবথ 

প্রস্তাব অেম্পূণ ৃ থাকবি 

প্রস্তাব সেরত প্রদান করা 

হয় না, বরং 

তাৎক্ষমণকভাবব 

আববদনকারীর 

েহব ামগতায় তাহা েম্পন্ন 

করা হয়। 

অন্যথায়, আববদবনর 

অেম্পূণতৃা মিমিতভাবব 

আববদনকারীবক জানাবনা 

হয় এবং আইনানুগভাবব 

তাহা েম্পন্ন করা হয়। 

জাতীয় পমরচয় 

পবত্রর িাধ্যবি 

েববাচ্চৃ ২ (দুই) 

কা মৃদবে ; 

 

পােবপাবটরৃ 

িাধ্যবি সরমজবেশন 

- মর-সরমজবেশবনর 

সক্ষবত্র জাতীয় 

রাজস্ব সবার্ ৃকর্তকৃ 

ই-টিআইএন সপ্ররণ 

করা োবপবক্ষ।  

আয়কর মবমির 

৬৪মব 

 

 মর-সরমজবেশন -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ-  

২। না-দাবী পত্র (Tax 

Clearance 

Certificate) ইস্যু 

মরটাণ ৃদামিিকারী 

করদাতাগণ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- ৩ (মতন) কা মৃদবে করদাতার মনকট 

দাবী না থাকা 

োবপবক্ষ 

 

৩। কর মনিাৃরণ মনষ্পমি 

েংক্রান্ত েনদ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- ২ (দুই) কা মৃদবে কর মনিাৃরণ 

েম্পন্ন হওয়া 

োবপবক্ষ 
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ক্রমিক 

নং 
সেবার মববরণ সেবা গ্রহীতা 

সেবা প্রদানকারী 

কর্তপৃক্ষ / স্থান 

প্রস্তাববর 

প্রামিস্বীকাবরর 

েববাৃচ্চ েিয় 

প্রিাণক কাগজপত্র অথবা 

প্রবয়াজনীয় তবের চামহদা 

জানাবনা / অেম্পূণ ৃতে 

েংবমিত প্রস্তাব সেরত 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ েিয় 

প্রামথতৃ সেবা 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ 

েিয় 

েংমিষ্ট মবমি 

মবিান 
িন্তব্য 

৪। কর মনিাৃরণী আবদশ, 

েম্পদ মববরণী বা প্রামথতৃ 

র্কুবিবের োটিেৃাইর্ 

কমপ প্রদান 

মরটাণ ৃদামিিকারী 

করদাতাগণ 

েংমিষ্ট োবকৃবির 

উপ কর কমিশনার / 

েংমিষ্ট োবকৃি 

আববদন 

দামিবির োবথ 

োবথ 

প্রস্তাব অেম্পূণ ৃ থাকবি 

প্রস্তাব সেরত প্রদান করা 

হয় না, বরং 

তাৎক্ষমণকভাবব 

আববদনকারীর 

েহব ামগতায় তাহা েম্পন্ন 

করা হয়। 

অন্যথায়, আববদবনর 

অেম্পূণতৃা মিমিতভাবব 

আববদনকারীবক জানাবনা 

হয় এবং আইনানুগভাবব 

তাহা েম্পন্ন করা হয়। 

েববাৃচ্চ পাঁচ 

কা মৃদবে 

প্রবয়াজনীয় সকাট ৃ

মে ও কমপং মে 

প্রদান পূবকৃ 

আববদন করবত 

হয় 

 

৫। আয়কর মরটান ৃগ্রহণ 

েংক্রান্ত প্রামি স্বীকার পত্র 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- তাৎক্ষমণকভাবব আয়কর 

অধ্যাবদশ, ১৯৮৪ 

এর ৭৫, ৭৭ ও 

৯৩ িারা 

 

৬। কর মনিাৃরণী আবদশ 

প্রণয়ন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- েববাৃচ্চ োত কিমৃদবে েববৃশষ শুনানীর 

তামরি হবত ৩০ 

(মত্রশ) মদবনর িবধ্য 

আয়কর আইন 

অনু ায়ী এই 

েিয়েীিা 

মনিাৃমরত 

 

৭। কর মনিাৃরণী আবদশ, 

দাবীনািা েরবরাহ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- আববদন দামিবির োবথ 

োবথ 

আবদশ স্বাক্ষবরর 

পরবতী ৩০ (মত্রশ) 

মদবনর িবধ্য 

আয়কর আইন 

অনু ায়ী এই 

েিয়েীিা 

মনিাৃমরত 

 

৮। আপীি, ট্রাইবুনাি এবং 

হাইবকাট ৃহবত প্রাি 

মনবদশৃনা বাস্তবায়ন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- আবদশ প্রামির ৩০ 

মদবনর িবধ্য, তবব 

সেট-এোইর্ এর 

সক্ষবত্র ৬০ (ষাট) 

মদবনর িবধ্য 

আয়কর আইন 

অনু ায়ী এই 

েিয়েীিা 

মনিাৃমরত 

 

৯। কর মনিাৃরণী আবদবশর 

ভুি েংবশািন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- আববদবনর ৩০ 

(মত্রশ) কা মৃদববের 

িবধ্য মেদ্ধান্ত গ্রহণ। 

স  অথ ৃবছবরর 

আববদন করা হয় 

তার পরবতী 

অথবৃছবরর িবধ্য 

মেদ্ধান্ত প্রদান।  

আয়কর 

অধ্যাবদশ, ১৯৮৪ 

এর ১৭৩ িারা 

 

১০। সেরতব াগ্য কর েিন্বয় -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ-  থােম্ভব দ্রুত 

েিন্বয় করা হয় 

আয়কর 

অধ্যাবদশ, ১৯৮৪ 

এর ১৫২ িারা 

 

১১। আয়কর আইন মবষয়ক 

পরািশ ৃপ্রদান 

আগ্রহী প্রাথী কর পরািশ ৃসকন্দ্র, 

কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

-ঐ- -ঐ- েকি কা মৃদবে / 

অমেে চিাকািীন 

--  

১২। েভা / সেমিনার / 

মেবম্পামজয়াি / ব্যানার / 

মিেবিট / মবজ্ঞাপন 

প্রকাশ 

োিারণ করদাতা কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

-- -- বছরব্যাপী এই 

কা কৃ্রি গ্রহণ করা 

হয় 

--  

১৩। উৎবে কর কতনৃ এবং 

েরকারী সকাষাগাবর 

জিাদান েংক্রান্ত পরািশ ৃ

প্রদান ও উৎে কর গ্রহণ 

আববদনকারী 

প্রমতষ্ঠান / করদাতা 

সকাম্পানী 

কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

আববদন 

দামিবির োবথ 

োবথ 

আববদন দামিবির োবথ 

োবথ 

েকি কা মৃদববের 

অমেে েিয় 

আয়কর অধ্যাবদশ 

৫০-৫৯ িারা 

এবং আয়কর 

মবমি ১৩-১৮ 
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ক্রমিক 

নং 
সেবার মববরণ সেবা গ্রহীতা 

সেবা প্রদানকারী 

কর্তপৃক্ষ / স্থান 

প্রস্তাববর 

প্রামিস্বীকাবরর 

েববাৃচ্চ েিয় 

প্রিাণক কাগজপত্র অথবা 

প্রবয়াজনীয় তবের চামহদা 

জানাবনা / অেম্পূণ ৃতে 

েংবমিত প্রস্তাব সেরত 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ েিয় 

প্রামথতৃ সেবা 

প্রদাবনর েববাৃচ্চ 

েিয় 

েংমিষ্ট মবমি 

মবিান 
িন্তব্য 

১৪। প্রমভবর্ন্ড োন্ড অনুবিাদন আববদনকারী 

প্রমতষ্ঠান / করদাতা 

সকাম্পানী 

কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

আববদন 

দামিবির োবথ 

োবথ 

প্রস্তাব অেম্পূণ ৃ থাকবি 

প্রস্তাব সেরত প্রদান করা 

হয় না, বরং 

তাৎক্ষমণকভাবব 

আববদনকারীর 

েহব ামগতায় তাহা েম্পন্ন 

করা হয়। 

অন্যথায়, আববদবনর 

অেম্পূণতৃা মিমিতভাবব 

আববদনকারীবক জানাবনা 

হয় এবং আইনানুগভাবব 

তাহা েম্পন্ন করা হয়। 

পূণাৃঙ্গ আববদন 

পত্র প্রামির পর ১ 

(এক) িাে 

আয়কর 

অধ্যাবদবশর প্রথি 

তেশীবির পাট-ৃ

মব এর মবিান 

এবং মবমি-৪৩ ও 

৪৪ অনু ায়ী 

মনমদষৃ্ট 

আববদনপত্র 

দামিি 

 

১৫। গ্রুাচুইটি োন্ড অনুবিাদন -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- েববাৃচ্চ ১৫ (পবনর) 

মদবনর িবধ্য সবাবর্ ৃ

স্যপামরশ সপ্ররণ 

করা হয় 

আয়কর 

অধ্যাবদবশর ১ি 

তেশীবির পাট-ৃ

মে 

 

১৬। সপনশন োন্ড অনুবিাদন -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- েববাৃচ্চ ১৫ (পবনর) 

মদবনর িবধ্য সবাবর্ ৃ

স্যপামরশ সপ্ররণ 

করা হয় 

আয়কর 

অধ্যাবদবশর ১ি 

তেশীবির পাট-ৃ

এ 

 

১৭। ত্বরাময়ত অবচয় 

অনুবিাদন 

েম্মামনত 

করদাতাগণ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- েববাৃচ্চ ১৫ (পবনর) 

মদবনর িবধ্য সবাবর্ ৃ

স্যপামরশ সপ্ররণ 

করা হয় 

আয়কর 

অধ্যাবদবশর ৩য় 

তেশীি 

 

১৮। মববদশী নাগমরকবদর 

সবতন আবয়র উপর কর 

অব্যাহমতর আববদন 

প্রমতষ্ঠান / মববদশী 

করদাতাগণ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- সবাবর্রৃ মনিাৃমরত 

েিয়েীিার িবধ্য 

সপ্ররণ করা হয় 

এে,আর,ও নং- 

২৮-আইন/২০১০ 

 

১৯। কর োঁমক েংক্রান্ত 

অমভব াগ তদন্ত 

অমভব াগকারী কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

-ঐ- -ঐ- দ্রুত মনষ্পন্ন করা হয় --  

২০। কর অবকাশ েংক্রান্ত 

আববদন তদন্ত 

আববদনকারী 

প্রমতষ্ঠান / করদাতা 

সকাম্পানী 

েংমিষ্ট সকাম্পানীজ 

োবকৃি 

-ঐ- -ঐ- সবাবর্রৃ মনিাৃমরত 

েিয়েীিার িবধ্য 

আয়কর 

অধ্যাবদবশর ৪৬এ 

িারা 

 

২১। কিকৃতাৃ / কিচৃারীবদর 

মবরুবদ্ধ অমভব াগ গ্রহণ ও 

মনষ্পমি 

অমভব াগকারী কর কমিশনাবরর 

কা াৃিয় 

-ঐ- -ঐ- েংমিষ্ট আইবন 

মনিাৃমরত েিয় 

চাকুমর েংক্রান্ত 

মবিানাবিী 
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এই তসবা প্রোদনর সমিত মনম্নবমণ যত কি যকতযাগণ সংমিষ্ট রদয়দেনঃ 

ক্রমিক কি যকতযার নাি পেবী ত ান / তিাবাইল নম্বর 

1.  Rbve তিাঃ সাইফুল ইসলাি উপ কর কমিশনার ০৩১-৭১৬৫০০ 

2.  জনাব তিাঃ মিশন রায়িান উপ কর কমিশনার ০৩১-৭17282 

3.  মিজ নাজমুন নািার উপ কর কমিশনার ০৩১-৭২৬৪৬৬//৭১৬৭৩৩  

4.  জনাব এ.তক.এি শািশুল আলি উপ কর কমিশনার ০৩১-৭২০১১১ / ০৩১- ৭১৭৭৭৬ 

5.  মিজ এমরনা তবগি উপ কর কমিশনার ০৩১-৭১০৩৩৩ /২৫১৪৮৬৫ 

6.  মিজ পাইম্রাউ তচৌধুরী উপ কর কমিশনার ০৩১-৭২৪০৩৩/৭২৪৭৭৭ 

7.  জনাব অদলাক কুিার োস সিকারী কর কমিশনার ০৩৪১-63৮৫২ 

8.  জনাব আমিনুল ইসলাি সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১৪২০৯ / ৭121৫৫ 

9.  জনাব ইিাি ততৌমিে িাসান শামকল সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১৭২১১ 

10.  জনাব এস এি িাসানুল িক সুিন সিকারী কর কমিশনার ০৩৪১-৬৩২২৬ 

11.  জনাব তিাঃ ওয়ামসউল ইসলাি সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭২৬১৩৩ 

12.  জনাব তিাঃ জমিরুল ইসলাি খাঁন সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭২৫৪৯৯ 

13.  জনাব রাজীব রানা িমিক সিকারী কর কমিশনার ০৩৪১-৬৪১৭৫ / ৬৪২৯৭ 

14.  জনাব নুরুল ইসলাি অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১০৩৪৪ 

15.  জনাব তিাঃ তগালাি তিাস্তা া অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১০৬১৪ 

16.  মিজ নামেিা আক্তার অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭২১১৩১ 

17.  মিজ শািীি আক্তার অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১২৮৮৮ 

18.  জনাব মবমপন চাকিা অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩১-৭১২১০৪ 

19.  জনাব তিাঃ আমশকুর রিিান খান অমতমরক্ত সিকারী কর কমিশনার ০৩৪২২-৫৬১৪৩ 

 

এই তসবা র্থাসিদয় পাওয়া না তগদল প্রথি পর্ যাদয় অমিদর্াগ করা র্াদবঃ উপদরর েদক বমণ যত সংমিষ্ট উপ / সিকারী 

/ অমতঃ সিকারী কর কমিশনাদরর মনকর্। 

প্রথি পর্ যাদয় অমিদর্াদগর প্রমতকার না তপদল মিতীয় পর্ যাদয় অমিদর্াগ করা র্াদবঃ অমতমরক্ত কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-১,  

ত ানঃ ০৩১-৭১২৭৪৪ এর মনকর্ 

অমতমরক্ত কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-২,  

ত ানঃ ০৩১-৭১০১৬৬ এর মনকর্ 

যুগ্ম কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-৩,  

ত ানঃ ০৩১-৭১০৩২৯ এর মনকর্ 

যুগ্ম কর কমিশনার, পমরেশী তরঞ্জ-৪, 

ত ানঃ ০৩৪১-৫২৪৯৫ এর মনকর্ 

মিতীয় পর্ যাদয় অমিদর্াদগর প্রমতকার না তপদল তৃতীয় পর্ যাদয় অমিদর্াগ করা র্াদবঃ কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি,  

ত ানঃ ০৩১-৭২৭৭৭৫ এর মনকর্ 

 

 

(ব্যারিস্টাি মুতারিম রব্ল্লাহ ফারুকী) 
কর কমিশনার 

কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাি। 

ত ানঃ (০৩১) ৭২7775। 

 

 


