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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

কয কমভনাদযয কাম যারয় 

কয অঞ্চর-মসদরট। 
www.taxeszonesylhet.gov.bd 

 

 

              

 

               

 

রূকল্প (Vision): 

আধুমনক ও জনফান্ধফ কয ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ কয অঞ্চর-মসদরট এয অমধদেত্রাধীন কযদাতাগদণয মনকট 

হদত ন্যায়ত প্রদমাজয কয যাজস্ব আহযণ। 

 

অমবরেয (Mission):  
                   যাজননমতক মদক মনদদ যনায আদরাদক জনগদণয সাদথ অাংীদাযীদেয ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদদয উত্তয পূফ য অঞ্চদর একটি কযদাতা ফান্ধফ কয প্রাসদনয মযকল্পনা ফাস্তফায়ন, মাহাদত সকর কভ যকতযা ও 

কভ যচাযীগদণয সদফ যাত্তভ কাম যসম্পাদদনয ভাধ্যদভ জাতীয় যাজস্ব বফার্ য কর্তযক প্রদত্ত যাজস্ব রেযভাত্রা অজযদনয বেদত্র 

পরপ্রসূ ব্যফস্থানা এয ফাস্তফায়ন স্ভবফ হয়। 
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  নতুন 

কযদাতাদদয   

ই-টিআইএন 

প্রদান 

তাৎেমনক 

(NID ব্যতীত 

আদফদনকাযীয 

বেদত্র মথামথ 

কর্তযদেয  

চূড়ান্ত  

অনুদভাদন 

সাদদে) 

i) E-TIN    

      

           

        

      

           

     

           

      

        

     

           

            

               

            

          

            

    

          

E-TIN     

           

        

          

       

        

           

সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয কাম যারয়, 

www.taxeszone 

sylhet.gov.bd  

অথফা   

www.nbr.gov.bd 

বত log in কদয 

        সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

http://www.nbr.gov.bd/
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E-TIN 

            

     

            

          

    

            

E-TIN 

  আয়কয মযটাণ য 

পযভ, চারান ও 

আয়কয মযটাণ য 

প্রামি স্বীকায 

ত্র প্রদান 

তাৎেমনক             

           

              

            

       

         

        

 

সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয কাম যারয়, 

www.taxeszone 

sylhet.gov.bd  

অথফা   

www.nbr.gov.bd 

বত log in কদয 

        

     

       

         

     

সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

৩ মফদ্যভান 

কযদাতাদদয 

বেদত্র ট্যাক্স 

মিয়াদযন্স 

সাটি যমপদকট 

ইস্যয 

কযদাতায 

মনকট কয 

দাফী না থাকা 

সাদদে 

আদফদন 

প্রামিয ৩ কাম য 

মদফদসয 

ভদধ্য। 
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সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

৪ আয়কয 

ভাভরায শুনানী 

গ্রহণ, কয 

মনধ যাযনী আদদ 

প্রণয়ন এফাং কয 

দাফীনাভা 

ইতযামদ জাযী 

শুনানী গ্রহদণয 

৩০ মদদনয 

ভদধ্য কয 

মনধ যাযণ 

সম্পদেয য 

যফতী আদযা 

৩০ মদদনয 

ভদধ্য 

দাফীনাভা 

ইতযামদ জাযী 

       

       

          

-         সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

৫ আয়কয মযটাণ য, 

সম্পদ মফফযণী 

ইতযামদয 

অমফকর নকর 

সযফযাহ 

মনধ যামযত 

সভয়সীভা বনই 

তদফ মথাস্ভবফ 

দ্রুত ইস্যয কযা 

হয়। 
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সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

৬ আয়কয সাংক্রান্ত 

যাভ য প্রদান 

মনধ যামযত 

সভয়সীভা বনই 

তদফ মথাস্ভবফ 

দ্রুত ইস্যয কযা 

হয়। 

       

         

-         সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

http://www.nbr.gov.bd/
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0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

৭ কয পাঁমক 

সাংক্রান্ত 

অমবদমাগ গ্রহণ 

ও মনষ্পমত্ত 

মনধ যামযত 

সভয়সীভা বনই 

তদফ মথাস্ভবফ 

দ্রুত মনষ্পমত্ত 

কযা হয়। 

       

         

-         কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszonesy

lhet@yahoo.

com 

- 

৮ কয কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীগদণয 

মফরুদে 

অমবদমাগ গ্রহণ 

ও মনষ্পমত্ত 

মনধ যামযত 

সভয়সীভা বনই 

তদফ মথাস্ভবফ 

দ্রুত মনষ্পমত্ত 

কযা হয়। 

       

         

-         কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszonesy

lhet@yahoo.

com 

- 

৯ প্রচায, মফজ্ঞান 

ও গণসাংদমাগ  

চরভান 

প্রমক্রয়া 

- - - কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszonesy

lhet@yahoo.

com 

- 

 

                    

   

   

                     

           

         

       

                 

          

       

      

       

        

     

            

         

         

              

             

      

         

             

         

               

              

             

      

         

             

         

(   (   (৩  (৪  (৫  (৬  (৭  (৮  

  ইস্যযকৃত 

টিআইএন 

সনদদয 

সঠিকতা মাচাই 

৩ কাম য মদফস        

       
-         সাংমিষ্ট উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয় (মফস্তামযত 

www.taxes 

zonesylhet. 

gov.bd  বত 

প্রদত্ত)  

 

i)        

          

            -১ 

0821-719485 

range1tzsylhe

t@gmail.com 

ii)           

            

   -২ 

0821-725471 

range2tzsylhe

t@yahoo.com 

  প্রমবদর্ন্ড 

পাদন্ডয 

অনুদভাদন 

প্রদান 

আদফদন 

প্রামিয ৩০ 

মদদনয ভদধ্য 

           

           

          

          

            

         

        

          

         

     

             

           

            

           

-         কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszonesy

lhet@yahoo.

com 

- 
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৩ কয অফকাদয 

আদফদন 

প্রমক্রয়াকযণ 

আদফদন 

প্রামিয ২০ 

মদদনয ভদধ্য 

জাতীয় যাজস্ব 

বফাদর্ য বপ্রযণ 

কযা হয়। 
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-           i) উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয়, সাদকযর-

১ (দকাম্পানীজ) 

0821-725470 

ii) উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয়, সাদকযর-

২ (দকাম্পানীজ) 

0821-713299 

iii) ) উ কয 

কমভনাদযয 

কাম যারয়, সাদকযর-

৭ (দকাম্পানীজ) 

0821-729056 
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7 মদন               
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        কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszone 

sylhet@yah

oo.com 

- 

mailto:taxeszone%20sylhet@yahoo.com
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-         কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszone 

sylhet@yah

oo.com 
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        কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszone 

sylhet@yah

oo.com 

- 

৪         

       

                -         কয কমভনাদযয 

কাম যরয় 

বপানঃ ০৮২১-

৭১৬৪০৩ 

ই-বভইরঃ 

taxeszone 

sylhet@yah

oo.com 

- 

 

  ৪                                        

 

           

 

৩                       (GRS) 
 

                                                                                          

                                           

   

   

                                                    

                           

             

GRS                     

                        

       ৮  -৭ ৯৪৮৫ 

       range1tzsylhet@gmail.com 

                                      

GRS      
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   GRS                     

                        

        

                           (GRS) 

           

       ৮  -৭ ৬৪ ৩ 

       taxeszonesylhet@yahoo.com 

 

 

 

 ৪                           

                                         

                                                          

                                         

৩                                      

৪                                                                     

৫                                      

 

 


