
বাণিণযিক আমদাণিকারক ণিসাবব ইবপার্ ট ররণযবেশি  

সার্ট টণিবকর্ (IRC) এর যন্য ণির্ টাণরত আববদি ফর্ ম। 

 

১। প্রণতষ্ঠাবির িামঃ  

 (ক) বাাংলা (স্পষ্ট অক্ষবর) : 

   (খ) ইাংবরণয (Capital Letter): 

২। ঠিকািা: 

 (ক) বাাংলা (স্পষ্ট অক্ষবর) : 

   (খ) ইাংবরণয (Capital Letter) : 

 ৩। রিাি িম্বর- 

         (ক) ল্যান্ড রিাি : 

 (খ) রমাবাইল িম্বর: 

 (গ) িিাক্স:  

 (ঘ) ই-রমইল: 

৪। প্রণতষ্ঠাবির র্রি (প্রণতষ্ঠাির্ট ব্যণিমাণলকািার্ীি, অাংশীদারী/ণলণমবর্ড রকাপািী ণক-িা ইতিাণদ): 

৫। মাণলক/ব্যবস্থাপিা অাংশীদার/ব্যবস্থাপিা পণরচালবকর- 

 (ক) িাম :  

 (খ) ণপতার িাম : 

 (গ) বতটমাি আবাণসক ঠিকািা : 

 (ঘ) রিাি িম্বর:  ল্যান্ড রিাি: অণিস-                  বাসা-                       রমাবাইল রিাি- 

 (ঙ) স্থায়ী ঠিকািা: 

৬। (ক) মাণলক/অাংশীদারগি/পণরচালকগি সকবলই বাাংলাবদশী িাগণরক ণক-িা: 

     (খ) ণববদশী রশয়ার থাকবল এর শতকরা িার: 

৭। মবিািীত ব্যাাংবকর িাম ও ঠিকািা: 

৮। রেড লাইবসন্স িম্বর, তাণরখ ও এর রময়াদ: 

৯। প্রণতষ্ঠাি রে রচম্বার/এবসাণসবয়শবির সদস্য এর িাম, ঠিকািা ও অণিবসর রিাি িম্বর: 

১০। প্রণতষ্ঠাবি বাাংলাবদশ সরকাবরর বা রাষ্ট্রয়াত্ব সাংস্থার অাংশীদাণরত্ব আবে ণক-িা, থাকবল এর শতকরা িার কত: 

১১। আমদাণি ররণযবেশি সার্ট টণিবকর্ এর যন্য রে ব্যাাংক/বেযাণরবত ণি যমা করা িবয়বে তার িাম, চালাি িম্বর, তাণরখ ও   

       র্াকার অাংক: 

 

১২। িাগণরকত্ব সিদপত্র প্রদািকারী ওয়াড ট কণমশিার/ইউণিয়ি পণরষদ রচয়ারম্যাবির িাম/যাতীয় পণরচয় পত্র িম্বর:  

      (শুধুমাত্র বাাংলাবদশী আববদিকারীর রক্ষবত্র) 

 

 (ক) ণসর্ট করবপাবরশবির িাম:...................................................................ওয়াড ট িম্বর:........................... 

 (খ) ইউণিয়ি পণরষবদর িাম:................................থািা:...............................বযলা:...................................  

১৩। র্ট.আই.এি িম্বর: 

 আণম এই মবম ট রঘাষিা করণে রে, উপবর বণি টত আমার/আমাবদর প্রণতষ্ঠাবির িাম ও ঠিকািাসি সকল তথ্যাণদ সঠিক এবাং আমার এই 

প্রণতষ্ঠাবির িাবম/এই রসর্ অব ডাইবরক্টর এর িাবম আর রকাি আমদাণি ণিবন্ধি সিদপত্র রিই। আণম ণিম্ন স্বাক্ষরকারী আবরা অঙ্গীকার করণে রে, 

ভণবষ্যবত উপবর বণি টত তথ্যাণদ ভুল/ণমথ্যা প্রমাণিত িবল ণবণর্ রমাতাববক কর্তটপবক্ষর রে রকাি ণসদ্ধান্ত রমবি ণিবত বাধ্য থাকব।   

 

 আববদিকারীর িাম:        (আববদিকারীর স্বাক্ষর) 

 পদবী:                        তাণরখ: 

দ্রষ্টব্য: দরখাবের সণিত ণিম্নবণি টত কাগযপত্র/দণললাণদর মূল এবাং সতিাণয়ত িবর্াকণপ দাণখল করবত িবব: 

(ক) রেড লাইবসন্স,  

(খ) স্বীকৃত রচম্বার/এবসাণসবয়শি িবত ববর্ রমম্বারশীপ সার্ট টণিবকর্,  

(গ) উপবর ১১ িম্বর কলাবম উণিণখত রেযারী চালাবির মূল কণপ। ণিসাব খাত-                                                      

(ঘ) অাংশীদারী প্রণতষ্ঠাবির রক্ষবত্র ররণযস্টাড ট অাংশীদারী দণলল,  

(ঙ) ণলণমবর্ড রকাপািীর রক্ষবত্র সার্ট টণিবকর্ অব ইিকবপ টাবরশি, রমবমাবরন্ডাম এন্ড আর্ট টবকল অব এবসাণসবয়শি,  

(চ) িালিাগাদ আয়কর পণরবশাবর্র প্রমাি পত্র (প্রবোযি রক্ষবত্র),  

(ে) শুধুমাত্র বাাংলাবদশী আববদিকারীবদর রক্ষবত্র ওয়াড ট কণমশিার/বপৌরসভা বা ইউণিয়ি পণরষবদর কর্তটক ইস্যিকৃত িাগণরকত্ব সিদপত্র/যাতীয়  

     পণরচয়পত্র এবাং  

(য) প্রণতষ্ঠাবির আণথ টক স্বচ্ছলতা সপণকটত ণিয়ন্ত্রক, আমদাণি ও রপ্তাণি ণিয়ন্ত্রবকর দপ্তর, ঢাকাবক সবম্বার্ি কবর মবিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রতিায়িপত্র।  

 

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আশিদনকারীর প্রত্যাবেত্ সর্শে সসিা প্রদাশনর লশযয অনলাইশন টি আর চালান যাচাই করার সুবিধাশথ ম আশিদনপত্র দাবিশলর ১ বদন পূশি ম 

িাাংলাশদে ব্াাংক/শসানালী ব্াাংশক সেজারী চালাশনর র্াধ্যশর্ বনধ মাবরত্ বফ/ টাকা জর্া করা প্রশোজন।   

 

 

প্রণতষ্ঠাবির মাণলবকর/ 

ব্যবস্থাপিা অাংশীদাবরর/ 

ব্যবস্থাপিা পণরচালবকর 

সতিাণয়ত িবর্া। 

আইআরণস 

১  ১ ৭ ৩ ১  ০ ০ ০ ১  ১ ৮ ০ ১ 

 


