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নসটিদজিস চার্ টার 

১. নিশি ও নমশি 

নিশি: বানণজয উোরীকরি/সহজীকরণ ও সম্প্রসারদণ ভূনমকা রাখা। 
 

নমশি: বতটমাি নবশ্বব্যাপী অনুসৃত মুক্তবাজার অর্ টিীনত ও ডনিউটিও ফ্রেমওয়াদকটর আদলাদক আমোনি-রপ্তানি সাংক্রান্ত িীনত-পদ্ধনত সহজীকরদির মাধ্যদম ব্যবসা বানণজয সম্প্রসারণ  

         এবাং ফ্রেশীয় নশদের স্বার্ ট সাংরক্ষণ ও নশে নবকাদশর মাধ্যদম জাতীয় প্রবৃনদ্ধ অজটদি অবোি রাখা। 

২. ফ্রসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

২.১) িাগনরক ফ্রসবা 

ক্র. িাং ফ্রসবার িাম ফ্রসবা প্রোি 

পদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানপ্তস্থাি ফ্রসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

ফ্রসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেনব, ফ্র াি িম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ নশে নিবন্ধি 

সিেপত্র 

(আইআরনস) 

সরাসনর সাংনিষ্ট ফ্রপাষদকর সুপানরদশর (নবনিদয়াগ ফ্রবাড ট/নবনসক/তাঁত ফ্রবাড ট) 

নিনিদত নিধ টানরত আদবেি  রম পূরণকরতঃ সরকারী ন  জমার ফ্রেজারী 

চালাি, ফ্রচম্বার/ফ্রেড এদসানসদয়শদির সেস্যতা সিে, ফ্রেড লাইদসন্স, 

টিআইএি, ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, ফ্রক্ষত্র নবদশদষ ফ্ররনজষ্টাড ট অাংশীোরী 

েনলল, ফ্রমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি টকযালস অব এদসানসদয়শি ও সাটি টন দকর্ 

অব ইিকদপ টাদরশি োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তদরর অনুদমােিক্রদম সাংনিষ্ট আঞ্চনলক অন স হদত প্রোি করা হদয় 

র্াদক। 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুচ্ছদে বনণ টত নিধ টানরত 

ফ্রেণীর নবপরীদত ন  এ 

েপ্তদরর নহসাব খাত ১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ ফ্রত 

এবাং িযার্ ফ্রকাড িাং-১-

১১৩৩-০০১০-০৩১১-ফ্রত 

ফ্রেজারী চালাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি  

৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব মনিরুজ্জামাি খাি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫০২৮৯ ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৫-৭৬০৮০৮ 

ই-ফ্রমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব লস্কর হানরস ফ্রমাহাম্মে, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১২-৩৮৯৩৫০ 

ই-ফ্রমইল: eo7.ho@ccie.gov.bd  

২ আমোনি পারনমর্ 

জানরকরণ 

(আই নপ) 

ঐ প্রকে চুনক্তপত্র, সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবিাদগর সুপানরশ/ফ্রপাষক কর্তটপদক্ষর 

সুপানরশ এবাং সাংনিষ্ট মূল নশনপাং ডকুদমন্ট োনখল সাদপদক্ষ উনিনখত 

পারনমর্ জানর করা হদয় র্াদক। 

 

প্রদর্াজয িয়  ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব মনিরুজ্জামাি খাি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫০২৮৯,    ০১৭১৫-৭৬০৮০৮ 

ই-ফ্রমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব  াহনমো নি াত, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।    ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৭৫১৯৩৯১ 

ই-ফ্রমইল: eo4.ho@ccie.gov.bd   
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৩ রপ্তানি পারনমর্ 

জানরকরণ 

(ই নপ) 

সরাসনর আদবেিপত্র, নবদেশী দূতাবাস/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, প্রদর্াজয 

ফ্রক্ষদত্র সাংনিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, ইিিদয়জ, প্যানকাং নলস্ট এর নিনিদত 

উনিনখত পারনমর্ প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

৪ রপ্তানির 

অনুমনত/রপ্তানি 

সাংক্রান্ত মতামত 

প্রোি 

ঐ আদবেিপত্র, বানণজয/পররাষ্ট্র/ফ্রপাষক মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, ইিিদয়জ, 

প্যানকাং নলস্ট, নশনপাং ডকুদমন্ট, পাসদপার্ ট ও নিসার কনপ, টিআইএি, 

ওয়াকট পারনমর্, ব্যাাংক প্রতযয়ি পত্র, টিটির কনপ, চুনক্ত পদত্রর কনপ োনখল 

সাদপদক্ষ এ ফ্রসবা প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

৫ বহুজানতক আই 

আর নস ও ই আর 

নস সিে পদত্রর 

অনুদমােি 

ঐ নিধ টানরত আদবেি  রম পূরণপূব টক সাংনিষ্ট ওয়াড ট কনমশিার/ইউনিয়ি 

পনরষে ফ্রচয়ারম্যাি কর্তটক িাগনরকত্ব সিেপত্র/ জাতীয় পনরচয়পত্র, ১ কনপ 

িনব, সরকারী ন  জমার ফ্রেজারী চালাি, ফ্রচম্বার/ফ্রেড এদসানসদয়শদির 

সেস্যতা সিে, ফ্রেড লাইদসন্স, টিআইএি, ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, নলজ 

এনিদমন্ট, জদয়ন্ট ফ্রিঞ্চার এনিদমন্ট, নবদেশী নবনিদয়াগকারীর পাসদপাদর্ টর 

কনপ, ওয়াকটপারনমর্, ফ্রমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি টকযালস অব এদসানসদয়শি ও 

সাটি টন দকর্ অব ইিকদপ টাদরশি, সাটি টন দকর্ অব  াইনলাং, বাাংলাদেশ 

ব্যাংদকর অনুদমােি, কম টকতটা/কম টচারীদের িাম, পেবী, ফ্রবতি ও 

জাতীয়তা সম্বনলত তানলকা োনখল সাদপদক্ষ  আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর অনুদমােিক্রদম সাংনিষ্ট আঞ্চনলক অন স হদত প্রোি 

করা হদয় র্াদক।   

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুচ্ছদে বনণ টত নিধ টানরত 

ফ্রেণীর নবপরীদত ন  এ 

েপ্তদরর নহসাব খাত ১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ ফ্রত 

এবাং িযার্ ফ্রকাড িাং-১-

১১৩৩-০০১০-০৩১১-ফ্রত 

ফ্রেজারী চালাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি 

৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

    

 

৬ বহুজানতক 

ইদন্ডনন্টাং সিে 

পদত্রর অনুদমােি 

ঐ নিধ টানরত আদবেি  রম পূরণপূব টক সাংনিষ্ট ওয়াড ট কনমশিার/ইউনিয়ি 

পনরষে ফ্রচয়ারম্যাি কর্তটক িাগনরকত্ব সিেপত্র/ জাতীয় পনরচয়পত্র, ১ কনপ 

িনব, সরকারী ন  জমার ফ্রেজারী চালাি, ইদন্ডনন্টাং এদসানসদয়শদির 

সেস্যতা সিে, ফ্রেড লাইদসন্স, টিআইএি, ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, নলজ 

এনিদমন্ট, জদয়ন্ট ফ্রিঞ্চার এনিদমন্ট, নবদেশী নবনিদয়াগকারীর পাসদপাদর্ টর 

কনপ, ওয়াকটপারনমর্, ফ্রমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি টকযালস অব এদসানসদয়শি ও 

সাটি টন দকর্ অব ইিকদপ টাদরশি, এদজনন্স এনিদমন্ট, কম টকতটা/কম টচারীদের 

িাম, পেবী, ফ্রবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত তানলকা োনখল সাদপদক্ষ 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর অনুদমােিক্রদম সাংনিষ্ট 

আঞ্চনলক অন স হদত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুচ্ছদে বনণ টত নিধ টানরত 

ফ্রেণীর নবপরীদত ন  এ 

েপ্তদরর নহসাব খাত ১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ ফ্রত 

এবাং িযার্ ফ্রকাড িাং-১-

১১৩৩-০০১০-০৩১১-ফ্রত 

ফ্রেজারী চালাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি 

৩ কার্ ট নেবস  ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

 

৭ ভূলক্রদম আসা 

পন্য 

সরবরাহকারীর 

নিকর্ 

ফ্র বতপূব টক 

রপ্তানি পারনমর্ 

(োদষ্টদর্ড 

কাদগ টা) 

ঐ আদবেিপত্র, মাস্টার এবাং হাউজ এয়ারওদয়জ নবল, ইিিদয়জ, প্যানকাং 

নলস্ট, সরবরাহকারীর ফ্র রত ফ্রিওয়ার নবষদয় পত্র/ফ্রমইল কনপ, ফ্রপার্ ট 

অবস্থাি সিেপদত্রর নিনিদত উনিনখত পারনমর্ জানর করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd  
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৮ আমোনি িীনত ও 

আমোনি সাংক্রান্ত 

মতামত 

প্রদর্াজয িয় প্রদর্াজয িয় প্রদর্াজয িয় ৭ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল কনরম, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭২১-৪৮৬৪৭৪ 

ই-ফ্রমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd   

৯ নিয়াদরন্স 

পারনমর্ 

(নসনপ)  

সরাসনর বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুমনত, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, সাংনিষ্ট নশনপাং 

ডকুদমন্ট োনখল সাদপদক্ষ উনিনখত নিয়াদরন্স পারনমর্ (নসনপ) জানর করা 

হদয় র্াদক। 

 

প্রদর্াজয িয়  ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd    

২। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল কনরম, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭২১-৪৮৬৪৭৪ 

ই-ফ্রমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd 

১০ ০৩ (নতি) বিদরর 

অনধক অিবানয়ত 

নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

িবায়দির অনুমনত 

প্রোি 

ঐ আদবেিপত্র, ফ্রচম্বার/ফ্রেড এদসানসদয়শদির সেস্যতা সিে, ফ্রেড লাইদসন্স, 

টিআইএি, ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, ফ্রমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি টকযালস অব 

এদসানসদয়শি ও সাটি টন দকর্ অব ইিকদপ টাদরশি োনখল সাদপদক্ষ 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা হদত অনুমনত প্রোি করা 

হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব ফ্রমাঃ এমরাি ফ্রহাদসি, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১৪-৪২৪৭৩৪ 

ই-ফ্রমইল: eo3.ho@ccie.gov.bd   

১১ পন্য 

জাহাজীকরদণর 

সময়সীমা বৃনদ্ধ 

ঐ ব্যাাংদকর সুপানরশ, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, সরবরাহকারীর পত্র, ঋি পদত্রর 

কনপ, প্র রমা ইিিদয়জ, এদপনন্ডক্স-৩৫, আইআরনস’র কনপ, সকল 

কাগজপত্র ব্যাাংক কর্তটক সতযানয়ত (প্রদর্াজয ফ্রক্ষদত্র শুল্ক কর্তটপদক্ষর 

প্রতযয়িপত্র) োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

ঢাকা হদত অনুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল কনরম, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭২১-৪৮৬৪৭৪ 

ই-ফ্রমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd   

১২ অন্টাদপা ও পুিঃ 

রপ্তানির অনুমনত  

ঐ প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, বন্দর পনরবতটি হদল বানণজয মন্ত্রণালদয়র সুপানরশসহ 

আমোনি ও রপ্তানি সাংক্রান্ত সকল কাগজানে োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা হদত অনুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল কনরম, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭২১-৪৮৬৪৭৪ 

ই-ফ্রমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd   

১৩ পন্য আমোনির 

পূব টানুমনত প্রোি 

ঐ প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্র রমা ইিিদয়জ, সরবরাহকারীর পত্র (প্রদর্াজয 

ফ্রক্ষদত্র ফ্রপাষক/সাংনিষ্ট মন্ত্রণালাদর্র সুপানরশ/অিাপনি পত্র োনখল 

সাদপদক্ষ পন্যদ্রব্য আমোনির পূব টানুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৫৯৯৩২২ 

ই-ফ্রমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

২। জিাব ফ্রমাঃ ফ্ররজাউল কনরম, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭২১-৪৮৬৪৭৪ 

ই-ফ্রমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd   
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১৪ রপ্তানি কাম 

আমোনি পারনমর্ 

জানর 

 (ইনপ কাম আই 

নপ) 

সরাসনর প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্রনতষ্ঠাদির প্যাদড ইিিদয়জ, প্যানকাং নলস্ট, 

সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাদির পত্র, ইদপার্ ট ডকুদমন্ট, (এল নস ফ্রপপার, নবল 

অব এনন্ট, প্র রমা ইিিদয়জ, প্যানকাং নলস্ট) সরকারী, আধা-সরকারী ও 

স্বায়ত্বশানসত প্রনতষ্ঠাি এবাং সামনরক বানহিী ও পুনলশ নবিাদগর ফ্রক্ষদত্র 

সাংনিষ্ট ফ্রপাষক মন্ত্রণালাদর্র সুপানরশ/অিাপনি, এিাড়া অন্যান্য 

প্রনতষ্ঠানির ফ্রক্ষদত্র ৩০০ র্াকার স্টযাদপ রপ্তানিতব্য পদের সমমূদল্যর 

ব্যাাংক গ্যারানন্ট োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ঢাকা হদত জানর করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাহাম্মাে মাহমুদুল হক, সহকারী নিয়ন্ত্রক,  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫২২১৬ ফ্রমাবাইলঃ ০১৭৬৫-০১০৯০৭ 

ই-ফ্রমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ আব্দুিাহ-আল-হারুি, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১১-৫৫২৭৯৪ 

ই-ফ্রমইল: eo5.ho@ccie.gov.bd 

১৫ আমোনি নিবন্ধি 

িহি (আইআরনস) 

হদত অব্যহনত 

প্রোি 

ঐ প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্র রমা ইিিদয়জ, ফ্রেড লাইদসন্স, টিআইএি, ব্যাাংক 

স্বচ্ছলতার সিে, জাতীয় পনরচয় পদত্রর কনপ োনখল সাদপদক্ষ আইআরনস 

িহি হদত অব্যহনত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস  ১। জিাব ফ্রমাহাম্মাে মাহমুদুল হক, সহকারী নিয়ন্ত্রক,  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫২২১৬ ফ্রমাবাইলঃ ০১৭৬৫-০১০৯০৭ 

ই-ফ্রমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ আব্দুিাহ-আল-হারুি, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১১-৫৫২৭৯৪ 

ই-ফ্রমইল: eo5.ho@ccie.gov.bd 

১৬ আদেয়াস্ত্র ও 

ফ্রগালাবারুে 

আমোনির 

পূব টানুমনত প্রোি 

ঐ প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, স্বরাষ্ট্র ও বানণজয মন্ত্রণালাদর্র অনুদমােদির ফ্রপ্রনক্ষদত 

আদেয়াস্ত্র লাইদসদন্সর কনপ, পাসদপাদর্ টর কনপ, ইাংদরজীদত বানণজয 

মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ ফ্রমাতাদবক তথ্যানে োনখল সাদপদক্ষ আদেয়াস্ত্র ও 

ফ্রগালাবারুে আমোনির পূব টানুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাহাম্মাে মাহমুদুল হক, সহকারী নিয়ন্ত্রক,  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫২২১৬ ফ্রমাবাইলঃ ০১৭৬৫-০১০৯০৭ 

ই-ফ্রমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ আব্দুিাহ-আল-হারুি, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১১-৫৫২৭৯৪ 

ই-ফ্রমইল: eo5.ho@ccie.gov.bd 

১৭ আদেয়াস্ত্র ও 

ফ্রগালাবারুে 

আমোনির 

পারনমর্ প্রোি 

 (আইনপ)   

ঐ প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, ইিিদয়জ, প্যানকাং নলস্ট, এয়ারওদয় নবল, শূল্ক 

কর্তটপদক্ষর আর্ক রনসে, পাসদপার্ ট, আদেয়াস্ত্র লাইদসন্সসহ সকল 

কাগজানের মূল ও  দর্াকনপ, অত্র েপ্তদরর জানরকৃত পূব টানুমনতপদত্রর কনপ 

োনখল সাদপদক্ষ আদেয়াস্ত্র ও ফ্রগালাবারুে আমোনির আইনপ প্রোি করা 

হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ট নেবস ১। জিাব ফ্রমাহাম্মাে মাহমুদুল হক, সহকারী নিয়ন্ত্রক,  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫২২১৬ ফ্রমাবাইলঃ ০১৭৬৫-০১০৯০৭ 

ই-ফ্রমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ আব্দুিাহ-আল-হারুি, নিব টাহী অন সার, আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৯১১-৫৫২৭৯৪ 

ই-ফ্রমইল: eo5.ho@ccie.gov.bd 

১৮ নিনষদ্ধ ও শতটযুক্ত 

পন্য রপ্তানি 

ঐ বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুদমােি, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্রদয়াজিীয় নশনপাং 

ডকুদমন্ট ও রপ্তানির ইিিদয়জ প্যানকাং নলস্ট োনখল সাদপদক্ষ নিনষদ্ধ ও 

শতটযুক্ত পন্য রপ্তানির অনুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৪ কার্ ট নেবস  ১। জিাব ফ্রমাঃ ফ্রবারহাি উনিি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৬-৩৮৩৩৫৯ 

ই-ফ্রমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২। জিাব ফ্রমাঃ মামুি ই দতখার রহমাি, নিব টাহী অন সার, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 

ই-ফ্রমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd    
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৩) অনিদর্াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 

ফ্রসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাংদে ফ্রর্াগাদর্াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত ব্যর্ ট হদল নিদনাক্ত পদ্ধনতদত ফ্রর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি। 

ক্র. িাং- কখি ফ্রর্াগাদর্াগ করদবি ফ্রর্াগাদর্াদগর ঠিকািা নিষ্পনির সময়সীমা 

১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাি নেদত ব্যর্ ট 

হদল 

GRS ফ্র াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা িাম ও পেনব: 

 জিাব মনিরুজ্জামাি খাি, সহকারী নিয়ন্ত্রক 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫০২৮৯ 

ই-ফ্রমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd 

ওদয়ব ফ্রপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব ফ্রপার্ টাদলর GRS নলাংক 

২ কার্ টনেবস 

২ GRS ফ্র াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা নিনে টষ্ট 

সমদয় সমাধাি নেদত ব্যর্ ট হদল 

ফ্রকন্দ্রীয় অনিদর্াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 

প্রধাি নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫১৫৫৬ 

ই-ফ্রমইল: controller.chief@ccie.gov.bd 

১ কার্ টনেবস 

 

৪) ফ্রসবা িহীতার কাদি আমাদের প্রতযাশা 

ক্রনমক িাং প্রনতশ্রুত/কানিত ফ্রসবা প্রানপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১) নিধ টানরত  রম সঠিকিাদব পূরণপূব টক আদবেি পত্র োনখল করা 

২) আমোনি িীনত আদেশ অনুর্ায়ী নিধ টানরত ন  এবাং িযার্ বাবে প্রেি ন  ফ্রেজারী চালাদির মাধ্যদম জমা প্রোি 

করা 

৩) আদবেি পদত্রর সাদর্ সাংনিষ্ট কাগজানের মূল/সতযানয়ত,  দর্াকনপ জমা প্রোি করা 

৪) নসটিদজি চার্ টাদর বনণ টত সময় সীমার মদধ্য সাংনিষ্ট েপ্তদর উপনস্থত র্াকা 

৫) অিাবশ্যক ফ্র াি/তেনবর িা করা  
 



  

২.৩) অিযন্তরীণ ফ্রসবা 

ক্র. িাং ফ্রসবার িাম ফ্রসবা প্রোি 

পদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রানপ্তস্থাি 

ফ্রসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

ফ্রসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেনব, ফ্র াি িম্বর ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ফ্রপিশি ও আনুদতানষক 

মঞ্জুরী 

হাদত হাদত আদবেিপত্র, পূরণকৃত 

ফ্রপিশি  রম, িা োনব 

প্রতযায়িপত্র, উিরাধীকার 

মদিািয়ি  

প্রদর্াজয িয় ৭ কার্ টনেবস  

 

 

১। জিাব মনিরুজ্জামাি খাি, সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

ফ্র াি: ০২-৯৫৫০২৮৯, ফ্রমাবাইলঃ ০১৭১৫-৭৬০৮০৮ 

ই-ফ্রমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

২ োনন্ত ও নবদিােি ছুটি 

ও িাতা মঞ্জুরী 

হাদত হাদত আদবেিপত্র এবাং পূদব টর ছুটি 

মঞ্জুনরর পত্র 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

৩ নবনিন্ন প্রকার ছুটি 

মঞ্জুরী 

হাদত হাদত আদবেিপত্র প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

৪ িনবষ্য তহনবল হদত  

অনিম/ চূড়ান্ত উদিালি 

হাদত হাদত আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ 

অন দসর নহসাব নববরণী 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

৫ অনজটত ছুটি হাদত হাদত  আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ 

অন স/সানি টস বই হদত ছুটির 

নহসাব নববরণ নিনিত করা 

সাদপদক্ষ 

প্রদর্াজয িয় ৫ কার্ টনেবস 
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