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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কর কিমশনােরর কাযালয় 

কর অ ল-১, চ াম। 
সরকারী কা ভবন-১, আ াবাদ, চ াম। 
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CITIZENS CHARTER 
িস েজনস চাটার 

(নাগিরক অিধকার সনদ) 
 
1. িভশন ও িমশন 
 
 িভশন (Vision) : কর অ ল-১, চ ামেক এক  আদশ কর অ ল িহেসেব গেড় তালা। 

 

 িমশন (Mission) : কর অ ল-১, চ াম এর স মতা ি  কের সেবা  মােনর কর সবা দান িনি ত করা। 
 
2. সবা দােনর িত িত 
 

2.1) নাগিরক সবা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। ই আইএন সনদ দান 

(ন ন রিজে শন ও 
ির- রিজে শন) 

জাতীয় পিরচয়প  সহকাের 
অনলাইন থেক য কান ি  
িনেজই এ সবা হন করেত 
পােরন। অথবা জাতীয় পিরচয়প  
সহকাের সংি  সােকল অিফেস 
িগেয় এ সবা হণ করেত 
পােরন। 
জাতীয় পিরচয় পে র অবতমােন 
পাসেপাট সহকাের সংি  
সােকল অিফেস িগেয় এ সবা 
হণ করেত পােরন। 

জাতীয় পিরচয়প  / 
পাসেপাট। 

অনলাইন অথবা 
সংি  সােকল 

অিফস। 

িবনা ে  করদাতা য়ং অনলাইেন 
তাৎ িণক ই আইএন 
সনদ পেত পােরন। 

 
সংি  সােকেল জাতীয় 
পিরচয় প  সহ আেবদন 
করেল সেবা  ২ ( ই) 

কাযিদবস ; 
 

পাসেপােটর মা েম 
রিজে শন - ির-

রিজে শেনর ে  
জাতীয় রাজ  বাড ক ক 
ই- আইএন রণ করা 

সােপে ।  

২.১.১ অ ে েদ বিণত 
কমকতাগণ। 

২। না-দাবী প  (Tax 
Clearance 
Certificate) 
ই  

িরটাণ দািখলকারী করদাতাগণ 
ক ক যথাযথ আেবদন দািখেলর 
মা েম এ সবা পেত পােরন। 

িরটােনর 
াি ীকারপ ,  

কাট িফ স িলত 
আেবদনপ  সহ 
সংি  সােকল 

থেক এ সবা হণ 
করেত পােরন। 

িবনা ে  ৩ (িতন) কাযিদবস -ঐ- 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

৩। কর িনধারণী আেদশ, 
স দ িববরণী বা 

ািথত ড েমে র 
সা ফাইড কিপ দান 

িরটাণ দািখলকারী করদাতাগণ 
ক ক কাট িফ সং  

আেবদনপ  এবং কিপং িফ 
জমাদােনর মা েম এ সবা পেত 

পােরন। 

কাট িফ স িলত 
আেবদনপ ,যথাযথ 

কিপং িফ সহ 
সংি  সােকল 

থেক এ সবা হণ 
করেত পােরন। 

আেবদন িফ- টাঃ 
২০/-, কাট িফ- 
টাঃ ৪/-, িবিভ  
কর- টাঃ ৩/-, 
পরবত  িত 
পাতা টাঃ ১০/- 
হাের। কাট িফ 

তীত অ া  
িফ সরকারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

সেবা  প চ কাযিদবস -ঐ- 

৪। আয়কর িরটান হণ 
সং া  াি  ীকার 
প  

িরটাণ দািখলকারী করদাতাগণ 
িরটাণ দািখেলর সােথ সােথ 
াি ীকারপ  পেত পােরন। 

আয়কর িরটাণ 
দািখল বক সংি  
সােকল হেত এ সবা 

পেত পােরন। 

িবনা ে  তাৎ িণকভােব -ঐ- 

৫। কর িনধারণী আেদশ 
ণয়ন 

উপ  কাগজপ ািদ ও মাণািদ 
দািখল এবং করদাতার নানী 
সােপে  কর িনধারণী আেদশ 

ণয়ন করা হয়। 

আয়কর িরটাণ, 
িরটােণর সিহত 

দািখল ত অ া  
ত  মাণািদ 

দািখল বক সংি  
সােকল হেত এ সবা 

পেত পােরন। 

িবনা ে  সবেশষ নানীর তািরখ 
হেত ৩০ (ি শ) িদেনর 

মে  

-ঐ- 

৬। দাবীনামা সরবরাহ কর িনধারণী আেদশ ণয়ন 
সােপে  কর িনধারণী আেদশ ও 

দাবীনামা সরবরাহ করা হয় 

সংি  সােকল িবনা ে  আেদশ া েরর পরবত  
৩০ (ি শ) িদেনর মে  

-ঐ- 

৭। আপীল, াই নাল এবং 
হাইেকাট হেত া  
িনেদশনা বা বায়ন 

আপীল, াই নাল ও হাইেকােটর 
আেদশ াি  সােপে  কর 

িনধারণী আেদশ সংেশাধন কের 
িন ি  করা হয়। 

সংি  সােকল িবনা ে  আেদশ াি র ৩০ িদেনর 
মে , তেব সট-এসাইড 

এর ে  ৪৫ ( য়তাি শ) 
িদেনর মে  

-ঐ- 

৮। কর িনধারণী আেদেশর 
ল সংেশাধন 

িন িলিখত প িতেত এ সবা 
দান করা হয় - 

- করদাতা / িবভাগ ক ক 
 িচি তকরণ ; 

- সংেশাধেনর ৩০ িদেনর 
মে  সংেশািধত আেদশ 
সরবরাহ করণ। 

সংি  সােকল িবনা ে  আেবদেনর ৩০ (ি শ) 
কাযিদবেসর মে  িস া  

হণ 

-ঐ- 

৯। ফরতেযা  কর 
সম য় 

করদাতার আেবদেনর ি েত 
চালােনর কিপ যাচাই সােপে  
ফরতেযা  কর সম য় করা হয় 

দাবী নামার কিপ, 
সংি  চালােনর 
কিপ সহ সংি  
সােকল থেক এ 
সবা দয়া হয়। 

িবনা ে  যথাস ব ত সম য় করা 
হেব 

-ঐ- 

১০। আয়কর আইন িবষয়ক 
পরামশ দান 

পরামশ সংি  ত - মাণািদ 
উপ াপেনর মা েম এ সবা 

পেত পােরন। 

কর ত  ও সবা 
ক  / সংি  কর 

অিফস হেত এ সবা 
দয়া হয়। 

িবনা ে  সকল কাযিদবস / অিফস 
চলাকালীন 

-ঐ- 

১১। উৎেস কর কতন এবং 
সরকারী কাষাগাের 
জমাদান সং া  
পরামশ দান ও উৎস 
কর হণ 

টিলেফান / প  / ি গত 
যাগােযাগ / পি কায় িব াপেনর 

মা েম অথবা সংি  কর 
অিফেসর সােথ যাগােযাগ করেল 

এ সবা দান করা হয়। 

সংি  আয়কর 
অিফস 

িবনা ে  সকল কাযিদবেসর অিফস 
সময় 

-ঐ- 

১২। িভেড  ফা  
অ েমাদন 

আেবদনকারী িত ান / করদাতা 
কা ানীর আেবদেনর ি েত 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  ণা  আেবদন প  াি র 
পর ১ (এক) মাস 

উপ কর কিমশনার, 
সদর দ র ( ােয়ািগক), 
কর অ ল-১, চ াম। 
ফানঃ ০৩১-৭২৩৬৭০ 

ইেমইলঃ 
taxctg@gmail

.com 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

১৩। া ই  ফা  
অ েমাদন 

আেবদনকারী িত ান / করদাতা 
কা ানীর আেবদেনর ি েত 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  সেবা  ১৫ (পেনর) িদেনর 
মে  বােড পািরশ 

রণ করা হয় 

-ঐ- 

১৪। পনশন ফা  
অ েমাদন 

আেবদনকারী িত ান / করদাতা 
কা ানীর আেবদেনর ি েত 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  সেবা  ১৫ (পেনর) িদেনর 
মে  বােড পািরশ 

রণ করা হয় 

-ঐ- 

১৫। রািয়ত অবচয় 
অ েমাদন 

আেবদনকারী িত ান / করদাতা 
কা ানীর আেবদেনর ি েত 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  সেবা  ১৫ (পেনর) িদেনর 
মে  বােড পািরশ 

রণ করা হয় 

-ঐ- 

১৬। িবেদশী নাগিরকেদর 
বতন আেয়র উপর 

কর অ াহিতর 
আেবদন 

িত ান / িবেদশী করদাতাগেণর 
আেবদেনর ি েত জাতীয় 

রাজ  বােড পািরশ রণ করা 
হয়। জাতীয় রাজ  বােডর 
অ েমাদন সােপে  এ সবা 

দান করা হয়। 

সংি  আয়কর 
অিফস 

িবনা ে  বােডর িনধািরত 
সময়সীমার মে  রণ 
করা হয় 

-ঐ- 

১৭। কর ফ িক সং া  
অিভেযাগ তদ  

অিভেযাগকারীর অিভেযাগ 
দািখেলর িভি েত তদে র 

মা েম 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  ত িন  করা হয় -ঐ- 

১৮। কর অবকাশ সং া  
আেবদন তদ  

আেবদনকারী িত ান / করদাতা 
কা ানী ক ক দািখল ত 
আেবদন যাচাই বাছাইেয়র 

মা েম 

সংি  কা ানীজ 
সােকল 

িবনা ে  বােডর িনধািরত 
সময়সীমার মে  

২.১.১ অ ে েদ বিণত 
কা ানীজ সােকেলর 

কমকতাগণ। 

১৯। কমকতা / কমচারীেদর 
িব ে  অিভেযাগ হণ 
ও িন ি  

অিভেযাগকারীর অিভেযাগ 
দািখেলর িভি েত তদে র 

মা েম 

কর কিমশনােরর 
কাযালয় 

িবনা ে  সংি  আইেন িনধািরত 
সময় 

উপ কর কিমশনার, 
সদর দ র ( শাসন), 
কর অ ল-১, চ াম। 
ফানঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইেমইলঃ 
taxctg@gmail

.com 
 

 
২.1.1) এই সবা দােনর সিহত িন বিণত কমকতাগণ সংি  রেয়েছনঃ 

িমক কমকতার নাম পদবী ফান / মাবাইল ন র 
1.  জনাব এ ক এম মক ল আহেমদ উপ কর কিমশনার ০৩১-721698 / ৭২৩১42 
2.  জনাব তিমজ উি ন আহেমদ উপ কর কিমশনার ০৩১-৭২৩৭১৬ / ৭২১৭২০ 
3.  জনাব মাঃ ওমর ফা ক  উপ কর কিমশনার ০৩১-৭২০৩৬৮ / ৭২৪১৬১ / ৭২৩১১৬ 
4.  জনাব মাঃ জাবােয়র আহেমদ উপ কর কিমশনার ০৩১-৭২০১৪৫ / ৭২৩৬৭০ 
5.  জনাব আওর েজব খান  সহকারী কর কিমশনার ০৩১-725944 
6.  জনাব মাঃ িশহা ল ইসলাম সহকারী কর কিমশনার ০৩১-৭২১০০২ 
7.  জনাব এনা ল হাছান-আল- নামান সহকারী কর কিমশনার ০৩১-৭২৩১৩০ 
8.  জনাব মাঃ বাহা র আলম সহকারী কর কিমশনার ০৩১-৭২৬২২৫ / ৭১৬৪৭৫ 
9.  িমজ সাবিরনা হােসন সহকারী কর কিমশনার ০৩১-720898 
10.  জনাব সেতজ খীসা সহকারী কর কিমশনার ০৩১-৭২৩৯০২ / ৭২১১৮০ 
11.  জনাব পাথ সারথী ম মদার সহকারী কর কিমশনার (চঃদাঃ) ০৩১-৭২৩১৩৮ 
12.  জনাব ল কাি  চৗ রী সহকারী কর কিমশনার (চঃদাঃ) ০৩১-৭২৬০৩০ 
13.  জনাব মাহা দ হাছাইন সহকারী কর কিমশনার (চঃদাঃ) ০৩১-৭২৬২২০ / ০৩০৩৫-৫৬৪৩০ 
14.  জনাব সয়দ মাহা দ হািবব উ াহ সহকারী কর কিমশনার (চঃদাঃ) ০৩১-৭২৩৯৭১ 
15.  জনাব হা দ িগয়াস উি ন অিতির  সহকারী কর কিমশনার ০৩১-725998 
16.  জনাব পয়া  হােসন অিতির  সহকারী কর কিমশনার ০৩০৩২-৮৫৬১৮৪ 
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২.২. ািত ািনক সবা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
সবা দােনর সময়সীমা 

দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। আয়কর সংি  য 

কান িবষেয় পরামশ 
দান 

িবিভ  িত ােনর আেবদেনর 
ি েত সভা / সিমনােরর 

মা েম এ সবা দান করা হয়। 
অথবা, য কান আয়কর অিফেস 
টিলেফািনক আলােপর মা েম 
পরামশ দান করা হয়। 

কর কিমশনার 
অিফস 

িবনা ে  টিলেফািনক পরামেশর 
ে  তাৎ িণকভােব এবং 

সভা / সিমনার আেয়াজেনর 
ে  সংি  িত ােনর 

সিহত যাগােযােগর মা েম 
সময় িনধারণ করা হয় 

রাদ আহেমদ 
উপ কর কিমশনার, 
সদর দ র ( শাসন) 

ও 
দািয় া  কমকতা, 
কর পরামশ ক , 

কর অ ল-১, চ াম। 
ফানঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইেমইলঃ 
taxctg@gmail

.com 
২। উৎেস আয়কর সং া  

পরামশ দান 
িবিভ  িত ােনর আেবদেনর 

ি েত সভা / সিমনােরর 
মা েম এ সবা দান করা হয়। 
অথবা, য কান আয়কর অিফেস 
টিলেফািনক আলােপর মা েম 
পরামশ দান করা হয়। 

কর কিমশনার 
অিফস 

িবনা ে  টিলেফািনক পরামেশর 
ে  তাৎ িণকভােব এবং 

সভা / সিমনার আেয়াজেনর 
ে  সংি  িত ােনর 

সিহত যাগােযােগর মা েম 
সময় িনধারণ করা হয় 

রাদ আহেমদ 
উপ কর কিমশনার, 
সদর দ র ( শাসন) 

ও 
দািয় া  কমকতা, 
কর পরামশ ক , 

কর অ ল-১, চ াম। 
ফানঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইেমইলঃ 
taxctg@gmail

.com 

 
 
২.৩. অভ রীণ সবা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
সবা দােনর সময়সীমা 

দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
1.   অ েমাদন -      

 নিমি ক  
অ েমাদন 

কারণ উে খ বক কমকতা - 
কমচারীর আেবদন 

-- -- আেবদেন বিণত তািরখ 
অ যায়ী 

সংি  কমকতা 

 াি  ও িবেনাদন 
 অ েমাদন 

কমকতা-কমচারীর আেবদন -- -- আেবদেন বিণত তািরখ 
অ যায়ী 

1ম ও 2য় ণীর 
কমকতার ে  - 

জাতীয় রাজ  বাড ; 
3য় ও 4থ ণীর 
কমচারীর ে  - 

কর কিমশনার 
 িত  

অ েমাদন 
-ঐ- ডা ােরর পরামশ 

প  
-- আেবদেন বিণত তািরখ 

হেত 6 মাস 
-ঐ- 

 বিহঃ বাংলােদশ  
অ েমাদন 

-ঐ- া তা 
মাণেযা  

আ ষি ক 
মাণািদ 

-- আেবদেন বিণত তািরখ 
অ যায়ী 

-ঐ- 

 অবসর-উ র  
অ েমাদন 

-ঐ- -ঐ-  -ঐ- -ঐ- 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
সবা দােনর সময়সীমা 

দািয় বান কমকতা 
(নাম, পদিব,  ফান 
ন র ও ইেমইল) 

 অ া  স হ ( 
অ য়ন , অিজত 

, া তািবহীন 
, িচিকৎসাজিনত 
 িত) 

অ েমাদন 

-ঐ- -ঐ --  িবিধমালা মাতােবক -ঐ- 

2.  সব কার পনশন ও 
আ েতািষক 
অ েমাদন  

কমকতা-কমচারীর আেবদন া তা 
মাণেযা  

আ ষি ক 
মাণািদ 

-- পনশন ও আ েতািষক 
িবিধমালা মাতােবক 

1ম ও 2য় ণীর 
কমকতার 

অ েমাদেনর ে  - 
জাতীয় রাজ  বাড ; 

3য় ও 4থ ণীর 
কমচারীর 

অ েমাদেনর ে  - 
কর কিমশনার 

3.  সকল কার ভাতা 
(দািয় ভার / উৎসব 
/ মণ িত) দান 

কমকতা-কমচারীর আেবদন আেবদন সংি  
িনধািরত ফরম 

( েযাজ তা 
সােপে ) ও 

া তা 
মাণেযা  
মাণািদ 

 িবিধমালা মাতােবক 1ম ও 2য় ণীর 
কমকতার 

অ েমাদেনর ে  - 
জাতীয় রাজ  বাড ; 

3য় ও 4থ ণীর 
কমচারীর 

অ েমাদেনর ে  - 
কর কিমশনার 

4.  িসেলকশন ড / 
টাইমে ল / 
পেদা িত দান 
 

কমকতা-কমচারীর আেবদন -- -- িবভাগীয় িনবাচন কিম র 
পািরশ মাতােবক 

1ম ও 2য় ণীর 
কমকতার ে  - 

জাতীয় রাজ  বাড ; 
3য় ও 4থ ণীর 
কমচারীর  ে  - 

কর কিমশনার 
5.  িবিভ  কার অি ম 

অ েমাদন 
 

কমকতা-কমচারীর আেবদন আেবদন সংি  
িনধািরত ফরম 

( েযাজ তা 
সােপে ) ও 

া তা 
মাণেযা  
মাণািদ 

-- -- -ঐ- 

6.  জ তা িনধারণ / 
সংেশাধন 

কমকতা-কমচারীর আেবদন া তা 
মাণেযা  
মাণািদ 

-- -- -ঐ- 

7.  যাতায়াত িবধা 
দান 

কমকতা-কমচারীর আেবদন -- সরকারী 
িনয়মা সাের  

িত মাইল 
হাের 

সারা বৎসর াপী 
( েযাজ তা সােপে ) 

কর কিমশনার 
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৩)  অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) : 
 

সবা াি েত অস  হেল দািয়  া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনে া  প িতেত 
যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

 

. নং কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
1. দািয়  া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল GRS ফাকাল পেয়  কমকতা 

নাম ও পদিব :  জনাব মাঃ ওমর ফা ক 
 উপ কর কিমশনার 
 সদর দ র ( শাসন), কর অ ল-১, চ াম। 
 ফান : 031-7২৩১১৬ 
ই- মইল :  faruktax31@gmail.com 
ওেয়ব পাটাল : www.taxctg.com/grievance.php  

5 (প চ) কম িদবস। 

২. GRS ফাকাল পেয়  কমকতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত থ হেল 

GRS ফাকাল পেয়  কমকতা 
নাম ও পদিব:       জনাব মাঃ আহসান হািবব 
  উপ-সিচব, 

অভ রীণ স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ফান: ৮৮-০২৯৫৫৪৪৮২ 

ইেমইল: ahmukul@yahoo.com 
ওেয়ব পাটাল: www.ird.gov.bd 

 

 

 
4)  আপনার কােছ আমােদর ত াশা 
 

িমক নং িত ত / কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
  

1. িনধািরত সমেয়র মে  Correct & Complete িরটাণ দািখল করা 
2. স ক মা েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
3. নানীর িনধািরত সমেয় উপি ত থাকা 
৪. ততম সমেয়র মে  বেকয়া কর পিরেশাধ করা 
৫. রাজ  আদােয় সািবক সহেযািগতা দান করা 
৬. াচােরর পিরপ ী কায ম পিরহার করা 
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