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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

কয কমভ      কাম যারয় 

কয ঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

যকাযী কার্য্যবফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ। 
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CITIZENS CHARTER 

মটিদজন চার্ যায 

(নাগমযক মধকায নদ) 

 

1. মবন  মভন 

 

 মবন (Vision) : কয ঞ্চর-১, চট্টগ্রাভদক একটি অদ য কয ঞ্চর মদদফ গদে ততারা। 

 

 মভন (Mission) : কয ঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ এয ক্ষভতা বৃমি কদয দফ যাচ্চ ভাদনয কয তফা প্রদান মনমিত কযা। 

 

2. তফা প্রদাদনয প্রমতশ্রুমত 

 

2.1) নাগমযক তফা 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমি 
সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান নম্বয 

 ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ইটিআইএন নদ প্রদান 

(নতুন সযমজয়েন  

ময-সযমজয়েন) 

জািীয় মযচয়ত্র কায়য 

অনরাইন সেয়ক সম সকান ব্যমি 

মনয়জই এ সফা গ্রন কযয়ি 

ায়যন। অেফা জািীয় মযচয়ত্র 

কায়য ংমিষ্ট ায়কযর অমপয় 

মগয়য় এ সফা গ্রণ কযয়ি 

ায়যন। 

জািীয় মযচয় য়ত্রয অফিযভায়ন 

ায়ার্ য কায়য ংমিষ্ট 

ায়কযর অমপয় মগয়য় এ সফা 

গ্রণ কযয়ি ায়যন। 

জািীয় মযচয়ত্র / 

ায়ার্ য। 

অনরাইন অেফা 

ংমিষ্ট ায়কযর 

অমপ। 

মফনা মূয়ল্য কযদািা স্বয়ং অনরাইয়ন 

িাৎক্ষমণক ইটিআইএন 

নদ সয়ি ায়যন। 

 

ংমিষ্ট ায়কযয়র জািীয় 

মযচয় ত্র  আয়ফদন 

কযয়র য়ফার্চ্য ২ (দুই) 

কাম যমদফ ; 

 

ায়ায়র্ যয ভাধ্যয়ভ 

সযমজয়েন - ময-

সযমজয়েয়নয সক্ষয়ত্র 

জািীয় যাজস্ব সফার্ য 

কর্তযক ই-টিআইএন সপ্রযণ 

কযা ায়য়ক্ষ।  

২.১.১ অনুয়েয়দ ফমণ যি 

কভ যকিযাগণ। 

২। না-দাফী ত্র (Tax 

Clearance 

Certificate) 

ইস্যু 

মযর্াণ য দামিরকাযী কযদািাগণ 

কর্তযক মোমে আয়ফদন দামিয়রয 

ভাধ্যয়ভ এ সফা সয়ি ায়যন। 

মযর্ায়ন যয 

প্রামিস্বীকাযত্র,  

সকার্ য মপ ম্বমরি 

আয়ফদনত্র  

ংমিষ্ট ায়কযর 

সেয়ক এ সফা গ্রণ 

কযয়ি ায়যন। 

মফনা মূয়ল্য ৩ (মিন) কাম যমদফ -ঐ- 
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ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমি 
সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান নম্বয 

 ইয়ভইর) 

৩। কয মনধ যাযণী আয়দ, 

ম্পদ মফফযণী ফা 

প্রামে যি র্কুয়ভয়েয 

াটি যপাইর্ কম প্রদান 

মযর্াণ য দামিরকাযী কযদািাগণ 

কর্তযক সকার্ য মপ ংযুি 

আয়ফদনত্র এফং কমং মপ 

জভাদায়নয ভাধ্যয়ভ এ সফা সয়ি 

ায়যন। 

সকার্ য মপ ম্বমরি 

আয়ফদনত্র,মোমে 

কমং মপ  

ংমিষ্ট ায়কযর 

সেয়ক এ সফা গ্রণ 

কযয়ি ায়যন। 

আয়ফদন মপ- র্াাঃ 

২০/-, সকার্ য মপ- 

র্াাঃ ৪/-, মফমবন্ন 

কয- র্াাঃ ৩/-, 

যফিী প্রমি 

ািা র্াাঃ ১০/- 

ায়য। সকার্ য মপ 

ব্যিীি অন্যান্য 

মপ যকাযী 

চারায়নয ভাধ্যয়ভ 

জভা মদয়ি য়ফ। 

য়ফ যার্চ্ াঁচ কাম যমদফ -ঐ- 

৪। আয়কয মযর্ান য গ্রণ 

ংক্রান্ত প্রামি স্বীকায 

ত্র 

মযর্াণ য দামিরকাযী কযদািাগণ 

মযর্াণ য দামিয়রয ায়ে ায়ে 

প্রামিস্বীকাযত্র সয়ি ায়যন। 

আয়কয মযর্াণ য 

দামির পূফ যক ংমিষ্ট 

ায়কযর য়ি এ সফা 

সয়ি ায়যন। 

মফনামূয়ল্য িাৎক্ষমণকবায়ফ -ঐ- 

৫। কয মনধ যাযণী আয়দ 

প্রণয়ন 

উযুি কাগজত্রামদ  প্রভাণামদ 

দামির এফং কযদািায শুনানী 

ায়য়ক্ষ কয মনধ যাযণী আয়দ 

প্রণয়ন কযা য়। 

আয়কয মযর্াণ য, 

মযর্ায়ণ যয মি 

দামিরকৃি অন্যান্য 

িথ্য প্রভাণামদ 

দামির পূফ যক ংমিষ্ট 

ায়কযর য়ি এ সফা 

সয়ি ায়যন। 

মফনামূয়ল্য ফ যয়ল শুনানীয িামযি 

য়ি ৩০ (মত্র) মদয়নয 

ভয়ধ্য 

-ঐ- 

৬। দাফীনাভা যফযা কয মনধ যাযণী আয়দ প্রণয়ন 

ায়য়ক্ষ কয মনধ যাযণী আয়দ  

দাফীনাভা যফযা কযা য় 

ংমিষ্ট ায়কযর মফনামূয়ল্য আয়দ স্বাক্ষয়যয যফিী 

৩০ (মত্র) মদয়নয ভয়ধ্য 

-ঐ- 

৭। আীর, ট্রাইবুনার এফং 

াইয়কার্ য য়ি প্রাি 

মনয়দ যনা ফাস্তফায়ন 

আীর, ট্রাইবুনার  াইয়কায়র্ যয 

আয়দ প্রামি ায়য়ক্ষ কয 

মনধ যাযণী আয়দ ংয়াধন কয়য 

মনষ্পমি কযা য়। 

ংমিষ্ট ায়কযর মফনামূয়ল্য আয়দ প্রামিয ৩০ 

মদয়নয ভয়ধ্য, িয়ফ সর্-

এাইর্ এয সক্ষয়ত্র ৪৫ 

(পঁয়িামি) মদয়নয ভয়ধ্য 

-ঐ- 

৮। কয মনধ যাযণী আয়দয়য 

ভুর ংয়াধন 

মনম্নমরমিি দ্ধমিয়ি এ সফা 

প্রদান কযা য় - 

- কযদািা / মফবাগ কর্তযক 

ত্রুটি মচমিিকযণ ; 

- ংয়াধয়নয ৩০ মদয়নয 

ভয়ধ্য ংয়ামধি আয়দ 

যফযা কযণ। 

ংমিষ্ট ায়কযর মফনামূয়ল্য আয়ফদয়নয ৩০ (মত্র) 

কাম যমদফয়য ভয়ধ্য 

মদ্ধান্ত গ্রণ 

-ঐ- 

৯। সপযিয়মাগ্য কয 

ভন্বয় 

কযদািায আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি 

চারায়নয কম মাচাই ায়য়ক্ষ 

সপযিয়মাগ্য কয ভন্বয় কযা য় 

দাফী নাভায কম, 

ংমিষ্ট চারায়নয 

কম  ংমিষ্ট 

ায়কযর সেয়ক এ 

সফা সদয়া য়। 

মফনামূয়ল্য মোম্ভফ দ্রুি ভন্বয় 

কযা য়ফ 

-ঐ- 

১০। আয়কয আইন মফলয়ক 

যাভ য প্রদান 

যাভ য ংমিষ্ট িথ্য-প্রভাণামদ 

উস্থায়নয ভাধ্যয়ভ এ সফা 

সয়ি ায়যন। 

কয িথ্য  সফা 

সকন্দ্র / ংমিষ্ট কয 

অমপ য়ি এ সফা 

সদয়া য়। 

মফনামূয়ল্য কর কাম যমদফ / অমপ 

চরাকারীন 

-ঐ- 

১১। উৎয় কয কিযন এফং 

যকাযী সকালাগায়য 

জভাদান ংক্রান্ত 

যাভ য প্রদান  উৎ 

কয গ্রণ 

সর্মরয়পান / ত্র / ব্যমিগি 

সমাগায়মাগ / মত্রকায় মফজ্ঞায়নয 

ভাধ্যয়ভ অেফা ংমিষ্ট কয 

অমপয়য ায়ে সমাগায়মাগ কযয়র 

এ সফা প্রদান কযা য়। 

ংমিষ্ট আয়কয 

অমপ 

মফনামূয়ল্য কর কাম যমদফয়য 

অমপ ভয় 

-ঐ- 

১২। প্রমবয়র্ন্ড পান্ড 

অনুয়ভাদন 

আয়ফদনকাযী প্রমিষ্ঠান / কযদািা 

সকাম্পানীয আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য পূণ যাঙ্গ আয়ফদন ত্র 

প্রামিয য ১ (এক) ভা 

উ কয কমভনায, দয 

দিয (প্রায়য়ামগক), 

কয অঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

সপানাঃ ০৩১-৭২৩৬৭০ 

ইয়ভইরাঃ 

taxctg@gmail.

com 
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ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

মযয়াধ দ্ধমি 
সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান নম্বয 

 ইয়ভইর) 

১৩। গ্রুাচুইটি পান্ড 

অনুয়ভাদন 

আয়ফদনকাযী প্রমিষ্ঠান / কযদািা 

সকাম্পানীয আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য য়ফ যার্চ্ ১৫ (য়নয) 

মদয়নয ভয়ধ্য সফায়র্ য 

স্যাময সপ্রযণ কযা য় 

-ঐ- 

১৪। সনন পান্ড 

অনুয়ভাদন 

আয়ফদনকাযী প্রমিষ্ঠান / কযদািা 

সকাম্পানীয আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য য়ফ যার্চ্ ১৫ (য়নয) 

মদয়নয ভয়ধ্য সফায়র্ য 

স্যাময সপ্রযণ কযা য় 

-ঐ- 

১৫। ত্বযাময়ি অফচয় 

অনুয়ভাদন 

আয়ফদনকাযী প্রমিষ্ঠান / কযদািা 

সকাম্পানীয আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য য়ফ যার্চ্ ১৫ (য়নয) 

মদয়নয ভয়ধ্য সফায়র্ য 

স্যাময সপ্রযণ কযা য় 

-ঐ- 

১৬। মফয়দী নাগমযকয়দয 

সফিন আয়য়য উয 

কয অব্যামিয 

আয়ফদন 

প্রমিষ্ঠান / মফয়দী কযদািাগয়ণয 

আয়ফদয়নয সপ্রমক্ষয়ি জািীয় 

যাজস্ব সফায়র্ য স্যাময সপ্রযণ কযা 

য়। জািীয় যাজস্ব সফায়র্ যয 

অনুয়ভাদন ায়য়ক্ষ এ সফা 

প্রদান কযা য়। 

ংমিষ্ট আয়কয 

অমপ 

মফনামূয়ল্য সফায়র্ যয মনধ যামযি 

ভয়ীভায ভয়ধ্য সপ্রযণ 

কযা য় 

-ঐ- 

১৭। কয পাঁমক ংক্রান্ত 

অমবয়মাগ িদন্ত 

অমবয়মাগকাযীয অমবয়মাগ 

দামিয়রয মবমিয়ি িদয়ন্তয 

ভাধ্যয়ভ 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য দ্রুি মনষ্পন্ন কযা য় -ঐ- 

১৮। কয অফকা ংক্রান্ত 

আয়ফদন িদন্ত 

আয়ফদনকাযী প্রমিষ্ঠান / কযদািা 

সকাম্পানী কর্তযক দামিরকৃি 

আয়ফদন মাচাই ফাছাইয়য়য 

ভাধ্যয়ভ 

ংমিষ্ট সকাম্পানীজ 

ায়কযর 

মফনামূয়ল্য সফায়র্ যয মনধ যামযি 

ভয়ীভায ভয়ধ্য 

২.১.১ অনুয়েয়দ ফমণ যি 

সকাম্পানীজ ায়কযয়রয 

কভ যকিযাগণ। 

১৯। কভ যকিযা / কভ যচাযীয়দয 

মফরুয়দ্ধ অমবয়মাগ গ্রণ 

 মনষ্পমি 

অমবয়মাগকাযীয অমবয়মাগ 

দামিয়রয মবমিয়ি িদয়ন্তয 

ভাধ্যয়ভ 

কয কমভনায়যয 

কাম যারয় 

মফনামূয়ল্য ংমিষ্ট আইয়ন মনধ যামযি 

ভয় 

উ কয কমভনায, দয 

দিয (প্রান), 

কয অঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

সপানাঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইয়ভইরাঃ 

taxctg@gmail.

com 

 

২.1.1) এআ তফা প্রদাদনয মত মনম্নফমণ যত কভ যকতযাগণ ংমিষ্ট যদয়দেনঃ 

ক্রমভক কভ যকতযায নাভ দফী তপান / তভাফাআর নম্বয 

1.  জনাফ তভাাম্মদ তভাআনুর ক ভজুভদায উ কয কমভনায ০৩১-720145 / ৭২৩১১৬ / 724161 

2.  জনাফ তগামফন্দ চন্দ্র দা উ কয কমভনায ০৩১-৭২৩১৪২/ ৭২০৮৯৮ 

3.  জনাফ      া-অদ উল্লা উ কয কমভনায ০৩১-725944 / ৭২১৬৯৮ 

4.  জনাফ             উ কয কমভনায ০৩১-৭২০১৪৫/৭২৩৭১৬/৭২৩৬৭০ 

5.  জনাফ তন্ময় কামি যকায কাযী কয কমভনায ০৩১-৭২1180 / 726030 

6.       এ এ  এ                                 ০৩১-৭২৬২২৫ / ৭২৬২২০ 

7.  জনাফ তভাঃ ভামুনুয যমদ কাযী কয কমভনায ০৩০৩৫-৫৬৩১৩ / ০৩১-৭১৬৪৭৫ 

8.  জনাফ তভাঃ অব্দুয  যমদ কাযী কয কমভনায ০৩১-৭২৩১৩৮ / ৭২৩৯০২ 

9.                                                ০৩১-৭২১৭২০ 

10.                                         ০৩০৩২-৮৫৬১৮৪ / ০৩১-৭২৩৯৭১ 

11.          এ            কাযী কয কমভনায ০৩১-725998 

12.                            মতমযক্ত কাযী কয কমভনায ০৩১-৭২১০০২ / ৭২৩১৩০ 
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২.২. প্রামতষ্ঠামনক তফা 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং মযয়াধ 

দ্ধমি 

সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান 

নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। আয়কয ংমিষ্ট সম 

সকান মফলয়য় যাভ য 

প্রদান 

মফমবন্ন প্রমিষ্ঠায়নয আয়ফদয়নয 

সপ্রমক্ষয়ি বা / সমভনায়যয 

ভাধ্যয়ভ এ সফা প্রদান কযা য়। 

অেফা, সম সকান আয়কয অমপয় 

সর্মরয়পামনক আরায়য ভাধ্যয়ভ 

যাভ য প্রদান কযা য়। 

কয কমভনায 

অমপ 

মফনা মূয়ল্য সর্মরয়পামনক যাভয় যয 

সক্ষয়ত্র িাৎক্ষমণকবায়ফ এফং 

বা / সমভনায আয়য়াজয়নয 

সক্ষয়ত্র ংমিষ্ট প্রমিষ্ঠায়নয 

মি সমাগায়মায়গয ভাধ্যয়ভ 

ভয় মনধ যাযণ কযা য় 

সভাাম্মদ সভাইনুর ক 

ভজুভদায, 

উ কয কমভনায, 

দয দিয (প্রান) 

 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকিযা, 

কয যাভ য সকন্দ্র, 

কয অঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

সপানাঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইয়ভইরাঃ 

taxctg@gmail

.com 

২। উৎয় আয়কয ংক্রান্ত 

যাভ য প্রদান 

মফমবন্ন প্রমিষ্ঠায়নয আয়ফদয়নয 

সপ্রমক্ষয়ি বা / সমভনায়যয 

ভাধ্যয়ভ এ সফা প্রদান কযা য়। 

অেফা, সম সকান আয়কয অমপয় 

সর্মরয়পামনক আরায়য ভাধ্যয়ভ 

যাভ য প্রদান কযা য়। 

কয কমভনায 

অমপ 

মফনা মূয়ল্য সর্মরয়পামনক যাভয় যয 

সক্ষয়ত্র িাৎক্ষমণকবায়ফ এফং 

বা / সমভনায আয়য়াজয়নয 

সক্ষয়ত্র ংমিষ্ট প্রমিষ্ঠায়নয 

মি সমাগায়মায়গয ভাধ্যয়ভ 

ভয় মনধ যাযণ কযা য় 

সভাাম্মদ সভাইনুর ক 

ভজুভদায, 

উ কয কমভনায, 

দয দিয (প্রান) 

 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকিযা, 

কয যাভ য সকন্দ্র, 

কয অঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

সপানাঃ ০৩১-৭২৩১১৬ 

ইয়ভইরাঃ 

taxctg@gmail

.com 

 

 

২.৩. বযিযীণ তফা 

 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং মযয়াধ 

দ্ধমি 

সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান 

নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ছুটি নুদভাদন -      

 ননমভমিক ছুটি 

নুদভাদন 

কাযণ উদল্লখপূফ যক কভ যকতযা - 

কভ যচাযীয অদফদন 

-- -- অদফদদন ফমণ যত তামযখ 

নুমায়ী 

ংমিষ্ট কভ যকতযা 

 শ্রামি  মফদনাদন 

ছুটি নুদভাদন 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন -- -- অদফদদন ফমণ যত তামযখ 

নুমায়ী 

1ভ  2য় তশ্রণীয 

কভ যকতযায তক্ষদে - 

জাতীয় যাজস্ব তফার্ য ; 

3য়  4থ য তশ্রণীয 

কভ যচাযীয তক্ষদে - 

কয কমভনায 

 প্রসূমত ছুটি 

নুদভাদন 

-ঐ- র্াক্তাদযয যাভ য 

ে 

-- অদফদদন ফমণ যত তামযখ 

দত 6 ভা 

-ঐ- 

 ফমঃ ফাংরাদদ ছুটি 

নুদভাদন 

-ঐ- প্রাপ্যতা 

প্রভাণদমাগ্য 

অনুলমিক 

প্রভাণামদ 

-- অদফদদন ফমণ যত তামযখ 

নুমায়ী 

-ঐ- 

 ফয-উিয ছুটি 

নুদভাদন 

-ঐ- -ঐ-  -ঐ- -ঐ- 



পৃষ্ঠা নং- 5 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং মযয়াধ 

দ্ধমি 

সফা প্রদায়নয ভয়ীভা 

দাময়ত্বফান কভ যকিযা 

(নাভ, দমফ,  সপান 

নম্বয  ইয়ভইর) 

 ন্যান্য ছুটিমূ 

(ধ্যয়ন ছুটি, মজযত 

ছুটি, প্রাপ্যতামফীন 

ছুটি, মচমকৎাজমনত 

ছুটি প্রভৃমত) 

নুদভাদন 

-ঐ- -ঐ -- ছুটি মফমধভারা তভাতাদফক -ঐ- 

2.  ফ যপ্রকায তনন  

অনুদতামলক 

নুদভাদন  

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন প্রাপ্যতা 

প্রভাণদমাগ্য 

অনুলমিক 

প্রভাণামদ 

-- তনন  অনুদতামলক 

মফমধভারা তভাতাদফক 

1ভ  2য় তশ্রণীয 

কভ যকতযায 

নুদভাদদনয তক্ষদে - 

জাতীয় যাজস্ব তফার্ য ; 

3য়  4থ য তশ্রণীয 

কভ যচাযীয 

নুদভাদদনয তক্ষদে - 

কয কমভনায 

3.  কর প্রকায বাতা 

(দাময়ত্ববায / উৎফ 

/ ভ্রভণ প্রভৃমত) প্রদান 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন অদফদন ংমিষ্ট 

মনধ যামযত পযভ 

(প্রদমাজযতা 

াদদক্ষ)  

প্রাপ্যতা 

প্রভাণদমাগ্য 

প্রভাণামদ 

 মফমধভারা তভাতাদফক 1ভ  2য় তশ্রণীয 

কভ যকতযায 

নুদভাদদনয তক্ষদে - 

জাতীয় যাজস্ব তফার্ য ; 

3য়  4থ য তশ্রণীয 

কভ যচাযীয 

নুদভাদদনয তক্ষদে - 

কয কমভনায 

4.  মদরকন তগ্রর্ / 

র্াআভদের / 

দদান্নমত প্রদান 

 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন -- -- মফবাগীয় মনফ যাচন কমভটিয 

সুাময তভাতাদফক 

1ভ  2য় তশ্রণীয 

কভ যকতযায তক্ষদে - 

জাতীয় যাজস্ব তফার্ য ; 

3য়  4থ য তশ্রণীয 

কভ যচাযীয  তক্ষদে - 

কয কমভনায 

5.  মফমবন্ন প্রকায মগ্রভ 

নুদভাদন 

 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন অদফদন ংমিষ্ট 

মনধ যামযত পযভ 

(প্রদমাজযতা 

াদদক্ষ)  

প্রাপ্যতা 

প্রভাণদমাগ্য 

প্রভাণামদ 

-- -- -ঐ- 

6.  তজযষ্ঠতা মনধ যাযণ / 

ংদাধন 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন প্রাপ্যতা 

প্রভাণদমাগ্য 

প্রভাণামদ 

-- -- -ঐ- 

7.  মাতায়াত সুমফধা 

প্রদান 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয অদফদন -- যকাযী 

মনয়ভানুাদয  

প্রমত ভাআর 

াদয 

াযা ফৎযব্যাী 

(প্রদমাজযতা াদদক্ষ) 

কয কমভনায 
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৩)  মবদমাগ ব্যফস্থানা িমত (GRS) : 

 

তফা প্রামিদত ন্তুষ্ট দর দাময়ত্ব প্রাি কভ যকতযায     তমাগাদমাগ করুন। মতমন ভাধান মদদত ব্যথ য দর মনদম্নাক্ত িমতদত 

তমাগাদমাগ কদয অনায ভস্যা ফমত করুন। 

 

ক্র. নং কখন তমাগাদমাগ কযদফন তমাগাদমাদগয ঠিকানা মনষ্পমিয ভয়ীভা 

1. দাময়ত্ব প্রাি কভ যকতযা ভাধান মদদত ব্যথ য দর GRS তপাকার দয়ন্ট কভ যকতযা 

নাভ  দমফ :  জনাফ তভাাম্মদ তভাআনুর ক ভজুভদায 

 উ কয কমভনায 

 দয দিয (প্রান), কয ঞ্চর-১, চট্টগ্রাভ। 

 তপান : 031-7২৩১১৬ 

আ-তভআর :  moinatte@@gmail.com 

দয়ফ তার্ যার : www.taxctg.com  

5 (াঁচ) কভ য মদফ। 

২. GRS তপাকার দয়ন্ট কভ যকতযা মনমদ যষ্ট 

ভদয় ভাধান মদদত ব্যথ য দর 

GRS তপাকার দয়ন্ট কভ যকতযা 

নাভ  দমফ:       সুযাআয়া াযবীন তরী 

    -মচফ, 

বযিযীণ ম্পদ মফবাগ, ফাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা। 

তপান: ৮৮-০২৯৫৪৫৫৭০ 

আদভআর: sp.shelly@ird.gov.bd 

দয়ফ তার্ যার: www.grs.gov.bd 

 

 

 

 

 

4)  অনায কাদে অভাদদয প্রতযাা 

 

ক্রমভক নং প্রমতশ্রুত / কামিত তফা প্রামিয রদক্ষয কযণীয় 

  

1. মনধ যামযত ভদয়য ভদধ্য Correct & Complete মযর্াণ য দামখর কযা 

2. ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় মপ মযদাধ কযা 

3. শুনানীয মনধ যামযত ভদয় উমস্থত থাকা 

৪. দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য ফদকয়া কয মযদাধ কযা 

৫. যাজস্ব অদাদয় ামফ যক দমামগতা প্রদান কযা 

৬. শুিাচাদযয মযন্থী কাম যক্রভ মযায কযা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\OFFICE_DOCUMENTS\citizens_charter_04072021.docx 


