
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

রাজ  শাখা 
www.rajshahidiv.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.১১.০০৫.২১.১০৭৫ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২১

১৫ কািতক ১৪২৮

িবষয:় ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ল মা াল মা া   অজনঅজন//ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেররঅথবছেরর   করকর
বিহ তবিহ ত   র াজরাজ   আদায়আদায় ( (করকর   তীততীত   া িা ি ) ) এরএর   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   িনয়িমতভােবিনয়িমতভােব   এএ  কাযালেয়কাযালেয়  রণরণ

: িম সং ার বাড, ঢাকার ারক নং-৩১.০২.০০০০০০১৫.০৫.০০৪.১৯.২৫৮, তািরখ: ০৫ অে াবর ২০২১ ি .

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, বািষক কমস াদন ি , ২০২১-২০২২ এর ল মা া
অজন/বা বায়েনর লে  ২০২১-২২ অথবছেরর কর বিহ ত রাজ  আদায় (কর তীত) এর মািসক িতেবদন
িনয়িমতভােব িম সং ার বােড রেণর অ েরাধ করা হেয়েছ।

২। িম সং ার বাড, ঢাকার িনধািরত ছক মাতােবক এ িবভােগর সকল রিভিনউ ড  কােল র ও সহকারী
কিমশনার ( িম)গেণর িজেমইেল অনলাইন গল এে ল িশট শয়ার করা হেয়েছ। সহকারী কিমশনার ( িম) এর
িজেমইল আইিড হেত ২০২১-২২ অথবছেরর কর বিহ ত রাজ  আদায় (কর তীত) এর মািসক িতেবদন রেণর
িবষয়  রিভিনউ ড  কােল র মিনটিরং করেবন।

৩। এমতাব ায়, ২০২১-২২ অথবছেরর কর বিহ ত রাজ  আদায় (কর তীত) এর মািসক িতেবদন িত মােসর থম
কাযিদবেস গল এে ল িশট হালনাগাদসহ সং  ছক মাতােবক ত বক িতমােসর ০৩ (িতন) তািরেখর মে  এ
কাযালেয়র রাজ  শাখার ইেমইেল (revenuesection.div@gmail.com) রেণর জ  অ েরাধ করা
হেলা।

৪। উে , ইেতা েব িরত ছেক িতেবদন রেণর েয়াজন নই।

সং ি : ০৪ (চার) পাতা

৩১-১০-২০২১

জলা শাসক, 
রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট

ড. মাঃ আ ল মা ান
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০৭২১-৭৭২৩৬৫
ফ া : ০৭২১-৭৭২৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  জলা শাসক (রাজ ) (সকল), রাজশাহী িবভাগ
১



ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.১১.০০৫.২১.১০৭৫/১(১২৭) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৮
৩১ অে াবর ২০২১

অ িলিপ ( াতােথ ও কাযােথ): 
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), রাজশাহী িবভাগ
২) সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), রাজশাহী িবভাগ

৩১-১০-২০২১
ড. মাঃ আ ল মা ান 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

২















কর বহির্ভতূ রাজস্ব আদায় (কর ব্যতীত রাজস্ব) এর মাহিক প্রহতববদন অনলাইবন পূরবের হলিংকিমূি: 

(ক)  রাজশািী (িকল উপবজলা): 

 ফাইল ননইম: 11.05.21-1 Rajshahi NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UKqppwroTYBQN5_kLN3Yn-qWxAHQckFj9URK3sKYZE/ 

(খ)  নাব ার (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-2 Natore NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0t6yeg3OHYwD2s4HTgoDlYH2lks7lZCJ5tFSSrtH7g/ 

(গ)  নওগাঁ (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-3 Naogaon NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wl0eXejvgVLGcS6o2ne-UmaTb36YwBUTOc4DM4ihQrY/ 

 (ঘ)  চাঁপাইনবাবগঞ্জ (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-4 Chapainawabgonj NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTbT1itfzDrYUysDoOufglaWN2cN1pZHb-MWoSG3c08/ 

(ঙ)  পাবনা (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-5 Pabna NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltNhUUerWj0GdDTVtQfnZTP9_zvPJHKlsxaBrfiXo0Y/ 

(চ)  হিরাজগঞ্জ (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-6 Sirajgonj NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VahBPIWvgL1D4hb5TIJfX5dpyb-C1VN1hpit2LGEsM/ 

(ছ)  বগুড়া (িকল উপবজলা):  

 ফাইল ননইম: 11.05.21-7 Bogura NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQ5O5FX3tfjymW-X2kNO_x7yNNz21ULPtrpdwRK3UfA/ৱ 

(জ)  জয়পুরিা  (িকল উপবজলা): 

 ফাইল ননইম: 11.05.21-8 Joypurhat NTR 

 হলিংক: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hw2xyyR4JOV_8aUfC5IvaQX1xYk0KxMCEbJJfU1J9aE/ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UKqppwroTYBQN5_kLN3Yn-qWxAHQckFj9URK3sKYZE/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0t6yeg3OHYwD2s4HTgoDlYH2lks7lZCJ5tFSSrtH7g/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wl0eXejvgVLGcS6o2ne-UmaTb36YwBUTOc4DM4ihQrY/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTbT1itfzDrYUysDoOufglaWN2cN1pZHb-MWoSG3c08/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltNhUUerWj0GdDTVtQfnZTP9_zvPJHKlsxaBrfiXo0Y/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VahBPIWvgL1D4hb5TIJfX5dpyb-C1VN1hpit2LGEsM/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQ5O5FX3tfjymW-X2kNO_x7yNNz21ULPtrpdwRK3UfA/ৱ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hw2xyyR4JOV_8aUfC5IvaQX1xYk0KxMCEbJJfU1J9aE/

