
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় রাজ  বাড 
রাজ  ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা 

বাড শাসন-১ শাখা
ন র ০৮.০১.০০০০.০০১.১৯.০০২.২০.১৪২ তািরখ: 

০৪ আগ  ২০২১

২০ াবণ ১৪২৮

না শ

িবষয:় অথঅথ   আইনআইন   ২০২১২০২১--২০২২২০২২   এরএর   আয়করআয়কর   আইেনরআইেনর   পিরবতেনরপিরবতেনর   িবষেয়িবষেয়  িশ ণিশ ণ ।।

        সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অথ আইন ২০২১-২০২২ এর আয়কর আইেনর পিরবতেনর
িবষেয়  আগামী ০৮ আগ , ২০২১ ি ঃ তািরখ রিববার সকাল ১১.০০ ঘ কায় জাতীয় রাজ  বােডর সে লন কে  (ক
নং-৫৩৪) এক  িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  িশ েণ অভ রীণ স দ িবভােগর িসিনয়র সিচব, ও জাতীয় রাজ
বােডর চয়ার ান জনাব আ  হনা মাঃ রহমা ল িনম উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন। জাতীয় রাজ  বােডর

সকল সদ , আয়কর অ িবভােগর সকল থম সিচব ও বােডর আওতাধীন সকল কর কিমশনারগণেক (ঢাকায় পদ ) যথাসমেয়
-শরীের উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

০২।    ঢাকার বাইেরর কর কিমশনার/মহাপিরচালকগণ এবং সকল সােকল কমকতাগণেক (উপ কর কিমশনার, সহকারী কর
কিমশনার, অিতির  সহকারী কর কিমশনার) িনে া  Zoom ID ও Password বহার কের ভা য়াল Zoom
Platform-এ সং  থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

Zoom ID : 845 9159 0555

Password: 1234

                 

৫-৮-২০২১
ি া িব াস

ি তীয় সিচব (অিতির  দািয় )

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল সদ , জাতীয় রাজ  বাড,ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, িসআইিস, জাতীয় রাজ  বাড
৩) মহাপিরচালক, গেবষণা ও পিরসং ান অ িবভাগ, জাতীয় রাজ  বাড
৪) িসে ম ােনজার (অিতির  দািয় ), আইিস  অ িবভাগ, জাতীয় রাজ  বাড

. ১



৫) কর কিমশনার , (সকল)
৬) সকল থম সিচব (আয়কর), জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা।
৭) চয়ার ােনর একা  সিচব, চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, জাতীয় রাজ  বাড ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৮) আইন কমকতা, আইন কমকতার দ র, জাতীয় রাজ  বাড
৯) জন সংেযাগ কমকতা, জাতীয় রাজ  বাড।
১০) সকাল ি তীয় সিচব (আয়কর), জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা।
১১) ি তীয় সিচব, কর আইন-১ (কর-৮) শাখা, জাতীয় রাজ  বাড ( িশ ণ আেয়াজন সং া  যাবতীয় কায ম হেণর
অ েরাধসহ)।
১২) ি তীয় সিচব, বাড শাসন-৩ শাখা, জাতীয় রাজ  বাড [ ােক যথা সমেয় সে লন ক  ত রাখাসহ আ মািনক
১০০ (একশত) জেনর েরর খাবােরর ব া রাখার জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১৩) িহসাবর ণ কমকতা, ক াশ সকশন, জাতীয় রাজ  বাড
১৪) জনাব মাঃ রন  িময়া, সহকারী া ামার, জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা ( ােক সকল কর কিমশনােরর প মইেল

রেণর অ েরাধসহ)
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