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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

কর কিমশনার, কর অল-১, চাম

এবং

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ(কর শাসন ও মানব সদ বাপনা),

আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড -এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

->িবগত ৩ (িতন) বছেরর বােজট লমাা ও আদায় (অংকসহ কা টাকায়):
২০১৯-২০২০: লমাা- ১০,৪৬৪.৭৬, উৎেস আদায়: ৬,৩৩২.৭১, মাট আদায়: ৬,৫৫৯.৯৩
২০২০-২০২১: লমাা- ৯,০০০.০০, উৎেস আদায়: ৭,৮৭৯.৯৬, মাট আদায়: ৮,১৯২.৭০
২০২১-২০২২: লমাা- ১০,১৫২.০০, উৎেস আদায়: ৯,৭৯৬.৬৮, মাট আদায়: ১০,১৫২.০০
-> িবগত ৩ (িতন) বছেরর করদাতা ও মামলা িনির পিরসংান :
২০১৯-২০২০: আয়কর নিথ: ১,০৭,১০৫, মাট মামলা: ১,২২,৫৪৯, মাট িনি: ৯৫,০৭৫
২০২০-২০২১: আয়কর নিথ: ১,১৯,৪৩৩, মাট মামলা: ১,৩৯,৪৬০, মাট িনি: ১,০৫,৭৫৫
২০২১-২০২২: আয়কর নিথ: ১,৩২,৫৫৯, মাট মামলা: ১,৪৫,৫৭২, মাট িনি: ১,১৩,৮৩২

-> ২০২১-২০২২ অথ  বছের দািখলত িরটােন র সংাঃ ৭৮,০০০ এবং িরটােন র সােথ পিরেশািধত কেরর পিরমাণঃ ১২৮.০০ কা টাকা;
এবং
-> ২০২১-২০২২ অথ  বছের মাট ৪২,০০০ আইএন ই করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ক)  করদাতা  অপােত  কর  অিফেস  জনবল  তা  ;  খ)  েয়াজনীয়  লিজিকস  ও  অবকাঠােমার  অভাব  ;  গ)  ই-ফাইিলং  ও  উৎেস  কর
বাপনােক অেটােমশেনর আওতায় আনার িবষেয় িবমান চােল ; ঘ) কািভড-১৯ মহামারীর বিক াপেট বতমান অথ বছের
অথ নীিতেত াভািবক গিত বাহ াহত হওয়ার আশংকা। পিরবিতত পিরিিতেত রাজ আদােয়র উপর িবপ িতিয়ায় পড়ার সাবনা
রেয়েছ উুত পিরিিতেত লমাা অযায়ী রাজ আদােয়র ধারায় অ রাখার চােলেক সামেন রেখ রাজ আদােয়র জ কিতপয়
িনিদ  কম পা নয়ার িবষয় সিবনয় ভােব িবেবচনা করা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবেত জাতীয় রাজ আদায় ির জ করেনট (ােনট) সসারণ, কর ফিক রাধ, কর িশা, িবাপন এবং া পয়াস  সািভ স;
েয়াজনীয় উোেগর মােম উ আদালেতর পিং মামলাসহ িনি ও সংি রাজ আদায়; কম কতা/কম চারীেদর িশেণর
মােম কম মতা ি এবং িবক িবেরাধ িনির (ADR) মােম রাজ আদায় জারদার করার পদেপ হণ। এছাড়াও সরকােরর
রাজৈনিতক িসা অযায়ী রাজ আদােয় কায ম হণ, িবিভ Stakeholder দর সােথ সক উয়ন এবং অংশীদারী ি ও
ানীয় শাসেনর সহায়তায় জরীপ কায ম পিরচালনার মােম করেনট সসারণ কের রাজ আদােয়র পিরকনা হণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ২০২২-২৩ অথ বছের কর অল-১, চােমর জ ধায ত রাজ আহরণ ; ইিডএস িসেেমর মােম উৎেস কর কতনকারী
কপের িনবন ; কাানী করদাতােক েয়াজনীয় উোেগর মােম উ আদালেতর পিং মামলাসহ িনি ও রাজ
আদায় ; অিধোধীন ১১ উপেজলার িনিবড় জরীেপর মােম করদাতা ি ; সা িফেকট মামলার মােম আদায় ি ; িবিভ
চারণা,  সিমনার  ইতািদ  আেয়াজেনর  মােম  করদাতােদর  সেচতনতা  ি  কের  করেনট  সসারণ;  ই-ফাইিলং  পিত
সসারেণর মােম অনলাইেন করদাতাগেণর িরটান  দািখেল উুকরণ ; অিম ও উৎেস আয়কর আদায় িনিতকরণ ; আয়কর
িরটােণ র িভিেত কর আদায় তদারকী করণ ; চলিত ও বেকয়া দাবী হইেত আদায় ; সকল আয়কর মামলা িনের কায ম হণ
; জরীেপর মােম করেনেটর সসারণ ; অেথ াড / িডিজ ইেপকশন িতেবদন / িসএএিজ’র আপি িনিকরণ এবং
গােয়া কায েমর মােম কর ফিক িচিতকরণ এবং দাবী ি ও আদায় ি।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

কর কিমশনার, কর অল-১, চাম

এবং

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ(কর শাসন ও মানব সদ বাপনা), আয়কর
অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড -এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ায়িভিক অভরীণ সদ আহরেণর লে আিনক ও িস টকসই আয়কর বাপনা িতা।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক ি িনভর, েগাপেযাগী ও বিক উমচচ া অত করনীিতর মােম কর বাব কর শাসন গেড় তালা এবং এর
মােম যথাথ  ায়িভিক অভরীণ সদ আহরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. কেরর আওতা ি ও মিনটিরং
২. কর শাসেনর আিনকায়ন ও করদাতা বাবকরণ
৩. রাজ আহরণ ি ও জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ত কর সংা আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন সংেশাধন করা;
২. আয়কর এবং মণ কর আহরেণ িনেয়ািজত দরসেহর কায ম পিরবীণ;
৩. আজািতক সংা ও দশসেহর সােথ কর সংা ি ও সাধারণ সহেযািগতা ি সাদন;
৪.  ত  কেরর  সহ  িচিত  কের  আওতা  ও  পিরিধ  িবতকরণ  এবং  া  িতপালেন  উুকরেণর  মােম
করদাতার  সংা  ি  এবং  রাজ  আহরণ  ি;
৫. কর অল-১, চােমর কম কতা-কম চারীেদর যাবতীয় শাসিনক কায ম পিরচালনা;
৬. আয়কর সংা মামলাসহ িনির মােম রাজ আহরণ ি;
৭. িবক িবেরাধ িনির (এ িড আর ) মােম রাজ আদায় কায ম জারদার করা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

রাজ আহরণ ি
কর িজিডিপ’র অপাত
ি

শতকরা
হার

৮.৬৩% ৯.২৯% ৯.৫৪% ১০.১৭% ১০.৩৫%
এটিন  জনােরেলর দর, বাংলােদশ ংক, মহািহসাব
িনরীেকর ও িনয়েকর দর, জাতীয় সয় অিধদর
এবং িবআরএ ।

িজিডিপ ও জাতীয় রাজ বােড র
রাজ আহরণ নীিতিবিত ২০২১-
২০২২ হেত ২০২২-২০২৩।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কেরর
আওতা ি ও
মিনটিরং

২৫

[১.১] উৎেস কর
মিনটিরং

[১.১.১]
পিরবীিত উৎেস
কর কতনকারী
কপ: আয়কর

সমি সংা ৮ ১৫০ ৩০৫ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৭০ ৪০০

[১.২] মাঠ
অিফসসহ পিরদশ ন

[১.২.১] দািখলত
িতেবদন:
আয়কর

সমি সংা ৫ ৪৪ ৪৭ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৪২ ৪৯ ৫০

[১.৩] জিরপ
কায ম

[১.৩.১] করদাতা
ি: আয়কর

সমি
সংা
(ল)

৫ ০.২৫ ০.৩০ ০.৩০ ০.২৭ ০.২৬ ০.২৫ ০.২৫ ০.৩২ ৩৫০০০

[১.৪] িরটান 
িনরীাকরণ

[১.৪.১] িরটান 
িনরীা: আয়কর

মিত সংা ৪ ৭৬১ ৬৯৮ ৬০০ ৫৮০ ৫৫০ ৫২০ ৫০০ ৬৫০ ৭০০

[১.৫] কমাই
(Compliant)
করদাতার সংা
িকরণ

[১.৫.১] িরটান 
দািখেলর সংা
িকরণ

মিত
শতকরা
হার

৩ ১৩.০০ ১৫.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১১.৫০ ১০.০০ ১৬.০০ ১৭.০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] কর
শাসেনর
আিনকায়ন ও
করদাতা
বাবকরণ

২৫

[২.১] সবা কের
মােম করদাতা
সবা িকরণ

[২.১.১] সবা
হণ-কারীর
সংা: আয়কর

সমি
সংা
(ল)

৫ ০.৫৪ ০.৫৭ ০.৪০ ০.৩৯ ০.৩৮ ০.৩৭ ০.৩৫ ০.৪১ ০.৪২

[২.২] ই-ফাইিলং এ
আয়কর িরটাণ 
দািখল

[২.২.১] অনলাইেন
আয়কর িরট াণ
দািখেলর সংা

সমি সংা ৫ ০ ১৬০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১৮০০ ১৯০০

[২.৩] ই-আইএন
রিজেশন পিত

[২.৩.১]
রিজেশন/ ির-
রিজেশনত ই-
আইএন

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.৩৯ ০.৪২ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৭ ০.২৬ ০.৩১ ০.৩২

[২.৪] কম কতা
–কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] িশণ
দান : আয়কর

সমি সংা ৪ ১৯ ২২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৬ ২৭

[২.৪.২]
সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় ইন-হাউজ
লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ২ ৯ ৯

[২.৫] অথ  আইন
পিরবতন সিকত
কাশনা

[২.৫.১] আয়কর
অােদশ, ১৯৮৪
ও আয়কর
িবিধমালা, ১৯৮৪
হালনাগাদকরণ

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.১২.২০ ০১.০৭.২১ ০১.০৯.২২ ১৫.০৯.২২ ৩০.০৯.২২ ১০.১০.২২ ২০.১০.২২

[২.৫.২] পিরপ,
আয়কর িরটান 
ফরম রণ,
িনেদ িশকা কাশ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২০ ২৫.০৭.২১ ০২.১০.২২ ১৬.১০.২২ ৩০.১০.২২ ১০.১১.২২ ২০.১১.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] রাজ
আহরণ ি ও
জারদারকরণ

২০

[৩.১] রাজ
লমাা অজন

[৩.১.১]
আদায়ত মাট
রাজ (আয়কর)

মিত
শতকরা
হার

৮ ৮১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] ইিডএস
িসেম-এ কতনকারী
কপের িনবন

[৩.২.১] িনবিত
কপ

মিত সংা ৪ ০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ২০০ ১৫০

[৩.৩] অিভেযাগ ও
গােয়া তের
িভিেত অসান
কায ম

[৩.৩.১]
দােয়রত মামলা:
আয়কর

সমি সংা ২ ২৫ ২৮ ৩০ ২৯ ২৮ ২৬ ২৫ ৩০ ৩১

[৩.৪] মামলা থেক
রাজ আদায়ঃ মাট

[৩.৪.১]
আদায়ত আয়কর

সমি
কা
টাকা

২ ১৩ ১৬ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১৮ ১৯

[৩.৫] অিবতিকত
বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ।

[৩.৫.১]
আদায়ত বেকয়া
: আয়কর

গড়
শতকরা
হার

৪ ৮০ ৮০ ৯০ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৫০ ৮০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

আিম, কর কিমশনার, কর অল-১, চাম, জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ(কর শাসন ও মানব
সদ বাপনা), আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড -এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ(কর শাসন ও মানব সদ বাপনা), আয়কর
অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড  িহসােব কর কিমশনার, কর অল-১, চাম-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কর কিমশনার
কর অল-১, চাম

তািরখ

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে
সদ(কর শাসন ও মানব সদ বাপনা)
আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড 

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই-আইএন ইেলকেিনক ােপয়ার’স আইেডিিফেকশন নর

২ ই-পেম ইেলোিনক পেম

৩ ই-ফাইিলং ইেলোিনক ফাইিলং

৪ এিডআর অলটারেনভ িডসিপউট রেলশন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ৩১, ২০২২ ১৭:৪৮ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] উৎেস কর মিনটিরং [১.১.১] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ: আয়কর উৎেস কর কতন মিনটিরং টীম িতেবদন

[১.২] মাঠ অিফসসহ পিরদশ ন [১.২.১] দািখলত িতেবদন: আয়কর কর কিমশনার, পিরদশ র িতেবদন

[১.৩] জিরপ কায ম [১.৩.১] করদাতা ি: আয়কর কর সােকল, জরীপ টীম িতেবদন

[১.৪] িরটান  িনরীাকরণ [১.৪.১] িরটান  িনরীা: আয়কর কর সােকল িতেবদন

[১.৫] কমাই (Compliant) করদাতার সংা িকরণ [১.৫.১] িরটান  দািখেলর সংা িকরণ কর সােকল দািখলত িরটান  ও িতেবদন

[২.১] সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ [২.১.১] সবা হণ-কারীর সংা: আয়কর কর কিমশনার িতেবদন

[২.২] ই-ফাইিলং এ আয়কর িরটাণ  দািখল [২.২.১] অনলাইেন আয়কর িরট াণ দািখেলর সংা কর কিমশনার অনলাইন িরেপাট 

[২.৩] ই-আইএন রিজেশন পিত [২.৩.১] রিজেশন/ ির-রিজেশনত ই-আইএন কর কিমশনার অনলাইন িরেপাট 

[২.৪] কম কতা –কম চারীেদর িশণ দান
[২.৪.১] িশণ দান : আয়কর কর কিমশনার িশণ কম চী

[২.৪.২] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় ইন-হাউজ লািন ং সশন কর কিমশনার িশণ কম চী

[২.৫] অথ  আইন পিরবতন সিকত কাশনা [২.৫.১] আয়কর অােদশ, ১৯৮৪ ও আয়কর িবিধমালা, ১৯৮৪ হালনাগাদকরণ কর কিমশনার কাশনার কিপ

[২.৫] অথ  আইন পিরবতন সিকত কাশনা [২.৫.২] পিরপ, আয়কর িরটান  ফরম রণ, িনেদ িশকা কাশ

[৩.১] রাজ লমাা অজন [৩.১.১] আদায়ত মাট রাজ (আয়কর) কর কিমশনার িসআর

[৩.২] ইিডএস িসেম-এ কতনকারী কপের িনবন [৩.২.১] িনবিত কপ কর কিমশনার িসআর

[৩.৩] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান কায ম [৩.৩.১] দােয়রত মামলা: আয়কর কর কিমশনার িতেবদন

[৩.৪] মামলা থেক রাজ আদায়ঃ মাট [৩.৪.১] আদায়ত আয়কর কর সােকল িতেবদন

[৩.৫] অিবতিকত বেকয়া কর আদায় রািতকরণ। [৩.৫.১] আদায়ত বেকয়া : আয়কর কর কিমশনার, কর সােকল িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উৎেস কর মিনটিরং পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ: আয়কর কাম হাউস, চাম আমদানী পয ােয় উৎেস কর কতন মিনটিরং

উৎেস কর মিনটিরং পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ: আয়কর কামস ব কিমশনােরট, চাম বেড ওয়ার হাউেজর মােম আমদানী পয ােয় উৎেস কর কতন মিনটিরং

দিশ ত রাজ আদােয়র সােথ জারী
িহসােবর সময় সাধন

অধ -বািষ ক সময় সাধন িবভাগীয় িহসাব িনয়েকর কায ালয়, চাম িবভাগ, চাম দিশ ত রাজ আদােয়র সােথ জারী িহসােবর সময় সাধন

দিশ ত রাজ আদােয়র সােথ জারী
িহসােবর সময় সাধন

বািষ ক সময় সাধন িবভাগীয় িহসাব িনয়েকর কায ালয়, চাম িবভাগ, চাম দিশ ত রাজ আদােয়র সােথ জারী িহসােবর সময় সাধন

উৎেস কর মিনটিরং পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ: আয়কর িবভাগীয় িহসাব িনয়েকর কায ালয়, চাম িবভাগ, চাম সরকারী কম চারীেদর বতন হেত উৎেস কর মিনটিরং
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


