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    একই তারিখে এবং স্মািখক প্ররতস্থারিত 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কর কমিশনাদরর কার্ যালয় 

কর অঞ্চল-গাজীপুর 

মজ-১৫৯, রাজেীমির পমিি পাড়, গাজীপুর। 

www.taxeszonegazipur.gov.bd 
 

নমি নাং-৫/মনদয়াগ বেলী/কঃঅঃ-গাজী/২০২১-২০২২/  তামরখ : ২৩/০৮/২০২১ মরঃ। 

 ‘‘অফিস আদেশ’’ 

পুনরাদেশ না দেয়া পর্ যন্ত কর অঞ্চল-গাজীপুর এর নিম্নবনণ িত কর্ িকতিাগণকক (জ্যেষ্ঠতাি ক্রমানুসাখি নয়) নাদের পাদবয বফণ যত কার্ িালকে বেলী/পেস্থ/অফতফরক্ত 

োফয়ত্ব প্রোন করা হদলা: 

ক্রফেক  কে যকতযার নাে প পেবী বতযোন কে যস্থল বেলীকৃত কে যস্থল অফতফরক্ত োফয়ত্ব প্রাপ্ত কে যস্থল 

১ জিাব মর্াোঃ আবু সাকেক 

উপ কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০১ (মকাম্পািীজ) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

--- 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৬ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

২ জিাব কাজল নসিংহ 

উপ কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০২ (মকাম্পািীজ) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

--- 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৫ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

৩ জিাব সাকরাোরুল হক নবশ্বাস 

উপ কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৬ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৪ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১২ (কানলোককর) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

৪ নর্জ নতনি নশকোর 

সহকারী কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৮ (ববতনিক) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৫ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

সহকারী কর কনর্শিার 

 সদি দপ্তি (প্রাখয়ারিক) 

 

৫ 
জিাব মর্াোঃ জনহরুল ইসলার্ ভূইো 

সহকারী কর কনর্শিার 

 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১২ (কানলোককর) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৬ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

--- 

৬ 
জিাব মর্াোঃ নুরুস সালার্ 

সহকারী কর কনর্শিার 

 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৫ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-০৮ (ববতনিক) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

--- 

 

৭ 
জিাব মর্াোঃ িজরুল ইসলার্ খাঁ 

সহকারী কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-২১ (র্ধুপুর) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৩ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

--- 

 

৮ 
জিাব মর্াোঃ কার্রুল ইসলার্ 

অনতোঃ সহকারী কর কনর্শিার 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৪ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৭ (কালীগঞ্জ) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

--- 

 

৯ 

জিাব মর্াোঃ হানববুর রহর্াি ভূইো 

অনতোঃ সহকারী কর কনর্শিার 

 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৭ (কালীগঞ্জ) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-১৪ 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

--- 

 

১০ 

জিাব রনিকুল ইসলার্ খাি 

অনতোঃ সহকারী কর কনর্শিার 

 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-২২ (ঘাটাইল) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

---- 

উপ কর কফেশনার কার্ যালয় 

সাককিল-২১ (র্ধুপুর) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

 

২।        জিাব মর্াোঃ আবু সাকেক, সহকারী কর কনর্শিার-মক উপ কর কফেশনার কার্ যালয়, সাককিল-০৫, কর অঞ্চল-গাজীপুর এবিং জিাব কাজল নসিংহ, উপ   

           কর কফেশনার-দক উপ কর কফেশনার কার্ যালয়, সাককিল-০৪, কর অঞ্চল-গাজীপুর এর অনতনরক্ত োফয়ত্ব হদত এ আদেশ দ্বারা অব্যাহফত প্রোন করা    

           হদলা। 

 

৩।       ফেজ্ িারহানা উদে হাফববা, সহকারী কর কফেশনার োতৃত্বকালীন ছুটি দশদে সহকারী কর কনর্শিার, সদি দপ্তি (প্রাখয়ারিক) এবং উপ কর কফেশনার 

কার্ যালয়, সাদকযল-১৬, কর অঞ্চল-গাজীপুর-এ দর্াগোন করদল র্থাক্রদে ফেজ্ ফতফথ ফশকোর, সহকারী কর কফেশনার, সদি দপ্তি (প্রাখয়ারিক)  এবং 

জনাব দোোঃ আবু সাদেক, সহকারী কর কফেশনার  উপ কর কফেশনার কার্ যালয়, সাদকযল-১৬, কর অঞ্চল-গাজীপুর হদত অব্যাহফত প্রাপ্ত  হদবন। 

৪। অনতনরক্ত োনেত্ব প্রাপ্ত কর্ িকতিা নবনি অনুর্ােী োনেত্ব ভাতা প্রাপ্য হদবি। 

http://www.taxeszonegazipur.gov.bd/
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৫।  এ  আদেশ দ্বারা বেলীকৃত প অফতফরক্ত োফয়ত্ব প্রাপ্ত কে যকতযাগণ নাদের পাদশ বফণ যত কে যস্থদলর আয়ন ব্যয়ন কে যকতযা ফহদসদব োফয়ত্ব গ্রহণ করদবন। 

 

৬। এ আদেশ জনস্বাদথ য জারী করা হদলা এবং অনবলকে কার্ যকর হদব।  

 

স্বাক্ষরিত 

                   2৩/0৮/2021 

(†gvt LvBiæj Bmjvg) 

কর কমিশনার  

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

ফ ানঃ ৪৯২৭৩১৯৯ 

ctgazipur@gmail.com 

 

নমি নাং-৫/মনদয়াগ বেলী/কঃঅঃ-গাজী/২০২১-২০২২/১৯৭(১-৭৩)  তামরখ : ২৩/০৮/২০২১ মরঃ। 

 

অনুফলফপ:- সেয় অবগফত প প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদনর জন্য দপ্ররণ করা হদলা: 

১। সেস্য (কর আপীল প অব্যাহফত/কর প্রশাসন প োনবসম্পে ব্যবস্থাপনা/কর নীফত/অফিট, ইদেফলদজন্স এন্ড ইনদেফিদগশন/তথ্য ব্যবস্থাপনা প 

দসবা/কর জরীপ প পফরেশ যন/ফলগ্যাল এন্ড এনদিাস যদেে/ইোরন্যাশনাল ট্যাদেস), জাতীয় রাজস্ব দবাি য, ঢাকা। 

২। েহা-পফরচালক, কর পফরেশ যন পফরেপ্তর, ঢাকা। 

৩। েহা-পফরচালক, কর প্রফশক্ষণ পফরেপ্তর/অধ্যক্ষ, ফব.ফস.এস. (কর) একাদিেী, ঢাকা।  

৪। কর কফেশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৬/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫, ঢাকা/বৃহৎ করোতা ইউফনট/দকফিয় জরীপ অঞ্চল, ঢাকা। 

৫। কর কফেশনার, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪, চট্টগ্রাে। 

৬। কর অঞ্চল-খুলনা/রাজশাহী/ফসদলট/বফরশাল/নারায়নগঞ্জ/রংপুর/েয়েনফসংহ/কুফেল্লা/বগুড়া। 

৭। কর কফেশনার (আপীল), কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা ও কর আপীল অঞ্চল-চট্টগ্রাে/খুলনা/রাজশাহী। 

৮। পফরেশী অফতোঃ/যুগ্ম কর কফেশনার, পফরেশী দরঞ্জ-১/২/৩/৪, কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

৯। প্রধান ফহসাব রক্ষণ কে যকতযা, অেযন্তরীণ সম্পে ফবোগ, দসগুনবাফগচা, ঢাকা।  

১০। উপ/সহকারী/অফতোঃ সহকারী কর কফেশনার, সাদকযল..........................., কর অঞ্চল-গাজীপুর।  

১১। উপ-ফনয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রনালয়, দতজগাঁপ, ঢাকা। 

১২। ফদ্বতীয় সফচব (প্রফশক্ষণ প এফসআর), জাতীয় রাজস্ব দবাি য, রাজস্ব েবন, দসগুনবাফগচা, ঢাকা।  

১৩। ফদ্বতীয় সফচব (কর প্রশাসন-১), জাতীয় রাজস্ব দবাি য, রাজস্ব েবন, দসগুনবাফগচা, ঢাকা। 

১৪। ম্যাদনজার, বাংলাদেশ ব্যাংক/দসানালী ব্যাংক ফলোঃ, দকাট য ফবফডং শাখা, গাজীপুর/প্রিাি শাখা, টািংগাইল।  

১৫। দজলা ফহসাব রক্ষন কে যকতযা, গাজীপুর/টাঙ্গাইল। 

১৬। উপকজলা ফহসাব রক্ষণ কে যকতযা, কাপানসো/কালীগঞ্জ/কানলোককর,গাজীপুর এবিং নর্জিাপুর/র্ধুপুর/ঘাটাইল, টাঙ্গাইল । 

 

১৭। সিংনিষ্ট কর্ িকতিা............................................................................. 

১৮। অফিস কনপ। 

 

 

 

 

 
          23/08/2021 

(দোোঃ তানেীর দোদশ যে) 

উপ কর কফেশনার 

সের েপ্তর (প্রশাসন) 

কর অঞ্চল-গাজীপুর। 

দিানোঃ ০২-৪৯২৭3205 
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