
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (এিএসনস) ভবি, ললদভল-১৫ 
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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেনে চার্ট ার) 
১. নভশি ও নমশি 
নভশি: বানণজয উোরীকরি/সহজীকরণ ও সম্প্রসারদণ ভূনমকা রাখা। 
 

নমশি: বতত মাি নবশ্ববযাপী অিুসৃত মুক্তবাজার অর্তিীনত ও ডনিউটিও লেমওয়াদকত র আদলাদক আমোনি-রপ্তানি সাংক্রান্ত িীনত-পদ্ধনত সহজীকরদির 
মাধযদম বযবসা বানণজয সম্প্রসারণ  
         এবাং লেশীয় নশদের স্বার্ত সাংরক্ষণ ও নশে নবকাদশর মাধযদম জাতীয় প্রবৃনদ্ধ অজত দি অবোি রাখা। 

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেনে চার্ট ার) 

২.১) িাগনরক লসবা 

ক্র. 
নং 

সেবার 
নাম 

সেবা 
প্রদান 
পদ্ধতি  

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 
পতরজ াধ পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদাজন
র 

েময়েী
মা 

দাতয়ত্বপ্রাি কমটকিট া (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও 
ইজমইল্) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ নশে 

নিবন্ধি 
সিেপত্র 
(আইআরনস
) 
(A-M) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

সাংনিষ্ট লপাষদকর সুপানরদশর (নবনিদয়াগ লবাডত /নবনসক/তাাঁত 
লবাডত ) নভনিদত নিধতানরত আদবেি ফরম পূরণকরতঃ 
সরকারী নফ জমার লেজারী চালাি, লচম্বার/লেড 
এদসানসদয়শদির সেসযতা সিে, লেড লাইদসন্স, টিআইএি, 
বযাাংক স্বচ্ছলতার সিে, লক্ষত্র নবদশদষ লরনজষ্টাডত  অাংশীোরী 

আমোনি িীনত 
আদেদশর ৯অিুচ্ছদে 
বনণতত নিধতানরত 
লেণীর নবপরীদত নফ 
এ েপ্তদরর নহসাব খাত 
১-১৭৩১-০০০১-
১৮০১ লত এবাংভযাট 

৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 

১। জিাব লমাঃ হানববুর রহমাি সুমি (নবকে কমতকতত া)  
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 
ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

http://www.ccie.gov.bd/
mailto:ac1.ho@ccie.gov.bd


েনলল, লমদমাদরন্ডাম এন্ড আটিত কযালস অব এদসানসদয়শি ও 
সাটিত নফদকট অব ইিকদপতাদরশি োনখল সাদপদক্ষ আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর 
অিুদমােিক্রদমসাংনিষ্টআঞ্চনলক অনফস হদত প্রোি করা হদয় 
র্াদক। 

লকাড িাং-১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১-লত 
লেজারী চালাদির 
মাধযদম জমা প্রোি  

 
 
 

শাখা-২ 
(নশে) 

২। জিাব লমাঃ লরজাউল কনরম, নিবতাহী অনফসার, 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৯১৪-১১৩১২১  
ই-লমইল: eo1.ho@ccie.gov.bd   

২ নশে 
নিবন্ধি 
সিেপত্র 
(আইআরনস
) 
(N-Z)  

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

সাংনিষ্ট লপাষদকর সুপানরদশর (নবনিদয়াগ লবাডত /নবনসক/তাাঁত 
লবাডত ) নভনিদত নিধতানরত আদবেি ফরম পূরণকরতঃ 
সরকারী নফ জমার লেজারী চালাি, লচম্বার/লেড 
এদসানসদয়শদির সেসযতা সিে, লেড লাইদসন্স, টিআইএি, 
বযাাংক স্বচ্ছলতার সিে, লক্ষত্র নবদশদষ লরনজষ্টাডত  অাংশীোরী 
েনলল, লমদমাদরন্ডাম এন্ড আটিত কযালস অব এদসানসদয়শি ও 
সাটিত নফদকট অব ইিকদপতাদরশি োনখল সাদপদক্ষ আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর 
অিুদমােিক্রদমসাংনিষ্টআঞ্চনলক অনফস হদত প্রোি করা হদয় 
র্াদক। 

আমোনি িীনত 
আদেদশর ৯অিুচ্ছদে 
বনণতত নিধতানরত 
লেণীর নবপরীদত নফ 
এ েপ্তদরর নহসাব খাত 
১-১৭৩১-০০০১-
১৮০১ লত এবাংভযাট 
লকাড িাং-১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১-লত 
লেজারী চালাদির 
মাধযদম জমা প্রোি 

৩ কার্ত 
নেবস 

১। জিাব লমাঃ হানববুর রহমাি সুমি (নবকে কমতকতত া) 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 
ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লস্কর হানরস লমাহাম্মে, নিবতাহী অনফসার, 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৪৬২৪৫৭৮৮  
ই-লমইল: eo7.ho@ccie.gov.bd 

৩ বহুজানতক 
আই আর 
নস ও ই 
আর নস 

সিে পদত্রর 
অিুদমােি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

নিধতানরত আদবেি ফরম পরূণপূবতক সাংনিষ্ট ওয়াডত  
কনমশিার/ইউনিয়ি পনরষে লচয়ারমযাি কতৃত ক িাগনরকত্ব 
সিেপত্র/ জাতীয় পনরচয়পত্র, ১ কনপ ছনব, সরকারী নফ 
জমার লেজারী চালাি, লচম্বার/লেড এদসানসদয়শদির 
সেসযতা সিে, লেড লাইদসন্স, টিআইএি, বযাাংক 
স্বচ্ছলতার সিে, নলজ এনিদমন্ট, জদয়ন্ট লভঞ্চার এনিদমন্ট, 
নবদেশী নবনিদয়াগকারীর পাসদপাদটত র কনপ, ওয়াকত পারনমট, 
লমদমাদরন্ডাম এন্ড আটিত কযালস অব এদসানসদয়শি ও 
সাটিত নফদকট অব ইিকদপতাদরশি, সাটিত নফদকট অব ফাইনলাং, 
বাাংলাদেশ বযাংদকর অিুদমােি, কমতকতত া/কমতচারীদের িাম, 
পেবী, লবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত তানলকাোনখল সাদপদক্ষ 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর 
অিুদমােিক্রদমসাংনিষ্ট আঞ্চনলক অনফস হদত প্রোি করা 
হদয় র্াদক।   

আমোনি িীনত 
আদেদশর ৯অিুচ্ছদে 

বনণতত নিধতানরত লেণীর 
নবপরীদত নফ এ 

েপ্তদরর নহসাব খাত ১-
১৭৩১-০০০১-১৮০১ 
লত এবাংভযাট লকাড 
িাং-১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১-লত লেজারী 
চালাদির মাধযদম জমা 

প্রোি 

৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শাখা-২ 
(নশে) 

১। জিাব লমাঃ হানববুর রহমাি সুমি (নবকে কমতকতত া) 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 
ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লস্কর হানরস লমাহাম্মে, নিবতাহী অনফসার, 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৪৬২৪৫৭৮৮  
ই-লমইল: eo7.ho@ccie.gov.bd  
 
 

৪ বহুজানতক 
ইদন্ডনন্টাং 

সিে পদত্রর 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 

নিধতানরত আদবেি ফরম পরূণপূবতক সাংনিষ্ট ওয়াডত  
কনমশিার/ইউনিয়ি পনরষে লচয়ারমযাি কতৃত ক িাগনরকত্ব 

আমোনি িীনত 
আদেদশর ৯অিুচ্ছদে 

বনণতত নিধতানরত লেণীর 

৩ কার্ত 
নেবস 

১। জিাব লমাঃ হানববুর রহমাি সুমি (নবকে কমতকতত া) 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

mailto:eo1.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac1.ho@ccie.gov.bd
mailto:eo7.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac1.ho@ccie.gov.bd
mailto:eo7.ho@ccie.gov.bd


অিুদমােি (OLM) সিেপত্র/ জাতীয় পনরচয়পত্র, ১ কনপ ছনব, সরকারী নফ 
জমার লেজারী চালাি, ইদন্ডনন্টাং এদসানসদয়শদির সেসযতা 
সিে, লেড লাইদসন্স, টিআইএি, বযাাংক স্বচ্ছলতার সিে, 
নলজ এনিদমন্ট, জদয়ন্ট লভঞ্চার এনিদমন্ট, নবদেশী 
নবনিদয়াগকারীর পাসদপাদটত র কনপ, ওয়াকত পারনমট, 
লমদমাদরন্ডাম এন্ড আটিত কযালস অব এদসানসদয়শি ও 
সাটিত নফদকট অব ইিকদপতাদরশি, এদজনন্স এনিদমন্ট, 
কমতকতত া/কমতচারীদের িাম, পেবী, লবতি ও জাতীয়তা 
সম্বনলত তানলকা োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি 
প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর অিুদমােিক্রদমসাংনিষ্টআঞ্চনলক 
অনফস হদত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

নবপরীদত নফ এ 
েপ্তদরর নহসাব খাত ১-
১৭৩১-০০০১-১৮০১ 
লত এবাংভযাট লকাড 
িাং-১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১-লত লেজারী 
চালাদির মাধযদম জমা 

প্রোি 

েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 
ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লস্কর হানরস লমাহাম্মে, নিবতাহী অনফসার, 
আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৪৬২৪৫৭৮৮  
ই-লমইল: eo7.ho@ccie.gov.bd  
  
 

৫ আমোনি 
পারনমট 
জানরকরণ 
(আই নপ) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রকে চুনক্তপত্র, সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাদগর সুপানরশ/লপাষক 
কতৃত পদক্ষর সুপানরশ এবাং সাংনিষ্ট মূল নশনপাং ডকুদমন্ট 
োনখল সাদপদক্ষ উনিনখত পারনমট জানর করা হদয় র্াদক।  
 

প্রদর্াজয িয়  ৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শাখা-৩ 
পারনম
টঃ 
আমো
নি ও 
রপ্তানি  

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব ফাহনমো নছফাত, নিবতাহী অনফসার, আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ 
০১৭১৭৫১৯৩৯১ 
ই-লমইল: eo4.ho@ccie.gov.bd 

৬ রপ্তানি 
পারনমট 
জানরকরণ 
(ই নপ) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

আদবেিপত্র, নবদেশী েতূাবাস/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, 
প্রদর্াজয লক্ষদত্র সাংনিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, ইিভদয়জ, 
পযানকাং নলস্ট এর নভনিদত উনিনখত পারনমট প্রোি করা 
হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ রনি নময়া, নিবতাহী অনফসার, আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ 
০১৭৫৪৪৫৩১১৩ 
ই-লমইল: eo2.ho@ccie.gov.bd  
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৭ রপ্তানির 
অিুমনত/র
প্তানি 
সাংক্রান্ত 
মতামত 
প্রোি 
 

 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

আদবেিপত্র, বানণজয/পররাষ্ট্র/লপাষক মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ, 
ইিভদয়জ, পযানকাং নলস্ট, নশনপাং ডকুদমন্ট, পাসদপাটত  ও 
নভসার কনপ, টিআইএি, ওয়াকত  পারনমট, বযাাংক প্রতযয়ি 
পত্র, টিটির কনপ, চুনক্ত পদত্রর কনপ োনখল সাদপদক্ষ এ 
লসবা প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ রনি নময়া, নিবতাহী অনফসার, আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ 
০১৭৫৪৪৫৩১১৩ 
ই-লমইল: eo2.ho@ccie.gov.bd 

৮ পিয 
আমোনির 
পূবতািুমনত 
প্রোি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্রফরমা ইিভদয়জ, সরবরাহকারীর 
পত্র (প্রদর্াজয লক্ষদত্র লপাষক/সাংনিষ্ট মন্ত্রণালাদর্র 
সুপানরশ/অিাপনি পত্র োনখল সাদপদক্ষ পিযদ্রবয 
আমোনিরপূবতািুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শাখা-৩ 
পারনম
টঃ 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব ফাহনমো নছফাত, নিবতাহী অনফসার, আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ 
০১৭১৭-৫১৯৩৯১ 
ই-লমইল: eo4.ho@ccie.gov.bd 

৯ রপ্তানি 
কাম 

আমোনি 
পারনমট 
জানর 

 (ইনপ কাম 
আই নপ) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্রনতষ্ঠাদির পযাদড ইিভদয়জ, পযানকাং 
নলস্ট, সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাদির পত্র, ইদপাটত  ডকুদমন্ট, 
(এল নস লপপার, নবল অব এনন্ট, প্রফরমা ইিভদয়জ, 
পযানকাং নলস্ট) সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশানসত 
প্রনতষ্ঠাি এবাং সামনরক বানহিী ও পুনলশ নবভাদগর লক্ষদত্র 
সাংনিষ্ট লপাষক মন্ত্রণালাদর্র সুপানরশ/অিাপনি, এছাড়া 
অিযািয প্রনতষ্ঠানির লক্ষদত্র ৩০০ টাকার স্টযাদপ 
রপ্তানিতবয পদণযর সমমূদলযর বযাাংক গযারানন্ট োনখল 
সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তরঢাকা 
হদত জানর করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মামুি ইফদতখার রহমাি, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 
ই-লমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

১০ আমোনি 
নিবন্ধি 
িহি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, প্রফরমা ইিভদয়জ, লেড লাইদসন্স, 
টিআইএি, বযাাংক স্বচ্ছলতার সিে, জাতীয় পনরচয় পদত্রর 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:eo2.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:eo4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:eo6.ho@ccie.gov.bd


(আইআরনস
) হদত 
অবযহনত 
প্রোি 

(OLM) কনপ োনখল সাদপদক্ষ আইআরনস িহি হদত অবযহনত প্রোি 
করা হদয় র্াদক। 

আমো
নি ও 
রপ্তানি 

েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মামুি ইফদতখার রহমাি, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 
ই-লমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

১১ আদেয়াস্ত্র ও 
লগালাবারুে 
আমোনির 
পূবতািুমনত 
প্রোি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, স্বরাষ্ট্র ও বানণজয মন্ত্রণালাদর্র 
অিুদমােদির লপ্রনক্ষদত আদেয়াস্ত্র লাইদসদন্সর কনপ, 
পাসদপাদটত র কনপ, ইাংদরজীদত বানণজয মন্ত্রণালদয়র সুপানরশ 
লমাতাদবক তর্যানে োনখল সাদপদক্ষ আদেয়াস্ত্র ও 
লগালাবারুে আমোনির পূবতািুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মামুি ইফদতখার রহমাি, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 
ই-লমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

১২ আদেয়াস্ত্র ও 
লগালাবারুে 
আমোনির 
পারনমট 
প্রোি 

 (আইনপ)   

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, ইিভদয়জ, পযানকাং নলস্ট, এয়ারওদয় 
নবল, শূল্ক কতৃত পদক্ষর আটক রনসে, পাসদপাটত , আদেয়াস্ত্র 
লাইদসন্সসহ সকল কাগজানের মূল ও ফদটাকনপ, অত্র 
েপ্তদরর জানরকৃত পূবতািুমনতপদত্রর কনপ োনখল সাদপদক্ষ 
আদেয়াস্ত্র ও লগালাবারুে আমোনির আইনপ প্রোি করা 
হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৭৮৩৪১৯ 
ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মামুি ইফদতখার রহমাি, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭১৮-৭০১৭০৭ 
ই-লমইল: eo6.ho@ccie.gov.bd   

১
৩ 

নিনষদ্ধ ও 
শতত র্ুক্ত 

পিয রপ্তানি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

বানণজয মন্ত্রণালদয়র অিুদমােি, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, 
প্রদয়াজিীয় নশনপাং ডকুদমন্ট ও রপ্তানির ইিভদয়জ পযানকাং 
নলস্ট োনখল সাদপদক্ষ নিনষদ্ধ ও শতত র্ুক্ত পিয রপ্তানির 
অিুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৪ কার্ত 
নেবস 

১। লমাছাঃ ফাদতমা খাতুি 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫৩৩৪৯ লমাবাইলঃ ০১৭৩৫৭৮৩৪১৯ 
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ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ রনি নময়া, নিবতাহী অনফসার, আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ 
০১৭৫৪৪৫৩১১৩ 
ই-লমইল: eo2.ho@ccie.gov.bd  

১৪ ভূলক্রদম 
আসা পিয 
সরবরাহকা
রীর নিকট 
লফবতপূবতক 
রপ্তানি 
পারনমট 
(োদষ্টদটড 
কাদগতা) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

আদবেিপত্র, মাস্টার এবাং হাউজ এয়ারওদয়জ নবল, 
ইিভদয়জ, পযানকাং নলস্ট, সরবরাহকারীর লফরত লিওয়ার 
নবষদয় পত্র/লমইল কনপ, লপাটত  অবস্থাি সিেপদত্রর নভনিদত 
উনিনখত পারনমট জানর করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শাখা-৪ 
(তর্য 
প্রর্ুনক্ত 
ও িীনত 
শাখা)  

লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৩৫২২১৪৭৮ 
ই-লমইল: eo9.ho@ccie.gov.bd  

১৫ আমোনি 
িীনত ও 
আমোনি 
সাংক্রান্ত 
মতামত 

প্রদর্াজয িয় প্রদর্াজয িয় প্রদর্াজয িয় ৭ কার্ত 
নেবস 

১। লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৩৫২২১৪৭৮ 
ই-লমইল: eo9.ho@ccie.gov.bd  

১
৬ 

নিয়াদরন্স 
পারনমট 
(নসনপ) 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

বানণজয মন্ত্রণালদয়র অিুমনত, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, সাংনিষ্ট 
নশনপাং ডকুদমন্ট োনখল সাদপদক্ষ উনিনখত নিয়াদরন্স 
পারনমট (নসনপ) জানর করা হদয় র্াদক। 
 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
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ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৩৫২২১৪৭৮ 
ই-লমইল: eo9.ho@ccie.gov.bd 

১৭ ০৩ (নতি) 
বছদরর 
অনধক 

অিবানয়ত 
নিবন্ধি 
সিেপদত্রর 
িবায়দির 
অিুমনত 
প্রোি 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

আদবেিপত্র, লচম্বার/লেড এদসানসদয়শদির সেসযতা সিে, 
লেড লাইদসন্স, টিআইএি, বযাাংক স্বচ্ছলতার সিে, 
লমদমাদরন্ডাম এন্ড আটিত কযালস অব এদসানসদয়শি ও 
সাটিত নফদকট অব ইিকদপতাদরশি োনখল সাদপদক্ষ আমোনি 
ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা হদত অিুমনত 
প্রোি করা হদয় র্াদক।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd 
২। জিাব লমাঃ জানহেলু আলম লচৌধুরী, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ০১৭১৬-২৮০৯৭২ 
ই-লমইল: eo5.ho@ccie.gov.bd 

১
৮ 

পিয 
জাহাজীকর
লণর 

সময়সীমা 
বৃনদ্ধ 

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

বযাাংদকর সুপানরশ, প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, সরবরাহকারীর 
পত্র, ঋি পদত্রর কনপ, প্রফরমা ইিভদয়জ, এদপনন্ডক্স-৩৫, 
আইআরনস’র কনপ, সকল কাগজপত্র বযাাংক কতৃত ক 
সতযানয়ত (প্রদর্াজয লক্ষদত্র শুল্ক কতৃত পদক্ষর প্রতযয়িপত্র) 
োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা হদত অিুমনত প্রোি করা হদয় র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

 
 
 
 
 
শাখা-৪ 
(তর্য 
প্রর্ুনক্ত 
ও িীনত 
শাখা) 

১। লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৩৫২২১৪৭৮ 
ই-লমইল: eo9.ho@ccie.gov.bd 

১৯ অন্টাদপা ও 
পুিঃ 

রপ্তানির 
অিুমনত  

সরাসনর/ 
অিলাইি 
আদবেি 
(OLM) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি, বন্দর পনরবতত ি হদল বানণজয 
মন্ত্রণালদয়র সুপানরশসহ আমোনি ও রপ্তানি সাংক্রান্ত সকল 
কাগজানে োনখল সাদপদক্ষ আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 
নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা হদত অিুমনত প্রোি করা হদয় 
র্াদক। 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ত 
নেবস 

১। লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
২। জিাব লমাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল, নিবতাহী 
অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
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ঢাকা।লমাবাইলঃ ০১৭৩৫২২১৪৭৮ 
ই-লমইল: eo9.ho@ccie.gov.bd 

 

 

৩) অতিজ াগ বযবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 
লসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত ার সাংদে লর্াগাদর্াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত বযর্ত হদল নিদনাক্ত পদ্ধনতদত লর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমসযা 
অবনহত করুি। 

ক্র. 
নং- 

কখন স াগাজ াগ করজবন স াগাজ াজগর ঠিকানা তনষ্পতির েময়েীমা 

১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া সমাধাি 
নেদত বযর্ত হদল 

GRS লফাকাল পদয়ন্ট কমতকতত া িাম ও পেনব: 
 লমাঃ নসরাজলু ইসলাম 
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৯২২-০০২৯৭৭ 
ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  
ওদয়ব লপাটত াল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব লপাটত াদলর GRS নলাংক 

৭ কার্তনেবস 

২ GRS লফাকাল পদয়ন্ট কমতকতত া 
নিনেতষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত 
বযর্ত হদল 

লকন্দ্রীয় অনভদর্াগ বযবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 
প্রাদিশ রঞ্জি সূত্রধর 
প্রধাি নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 
ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫১৫৫৬ 
ই-লমইল: controller.chief@ccie.gov.bd  

৩ কার্তনেবস 
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৪) আপনার কাজে আমাজদর প্রিযা া 

ক্রতমক নং প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতির ল্জযয করণীয় 
১) নিধতানরত ফরম সঠিকভাদব পূরণপূবতক আদবেি পত্র োনখল করা 
২) আমোনি িীনত আদেশ অিুর্ায়ী নিধতানরত নফ এবাং ভযাট বাবে প্রেি নফ লেজারী 

চালাদির মাধযদম জমা প্রোি করা 
৩) আদবেি পদত্রর সাদর্ সাংনিষ্ট কাগজানের মূল/সতযানয়ত,ফদটাকনপ জমা প্রোি করা 
৪) নসটিদজি চাটত াদর বনণতত সময় সীমার মদধয সাংনিষ্ট েপ্তদর উপনস্থত র্াকা 
৫) অিাবশযক লফাি/তেনবর িা করা  

 

২.৩) অিযন্তরীণ সেবা 
ক্র. 
নং 

সেবার নাম সেবা 
প্রদান 
পদ্ধতি 

প্রজয়ােনীয় 
কাগেপত্র এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবার 
মূল্য এবং 
পতরজ াধ 
পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদাজনর 
েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কমটকিট া (নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ইজমইল্) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ লপিশি ও 

আিদুতানষক 
মঞ্জরুী 

হাদত 
হাদত 

আদবেিপত্র, 
পূরণকৃত লপিশি 
ফরম, িা োনব 
প্রতযায়িপত্র, 
উিরাধীকার 

প্রদর্াজয িয় ৭ 
কার্তনেবস 

 
 
 
 

 
 
 
১। জিাব লমাঃ হানববরু রহমাি সুমি 



মদিািয়ি   
 
 
শাখা-১ 
(প্রশাসি)  

সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা। 
লফাি: ০২-৯৫৫২২১৬ লমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 
ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  
 
 
২। েলুাল চন্দ্র মজমুোর,  
নিবতাহী অনফসার, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 
েপ্তর, ঢাকা।  লমাবাইলঃ ০১৭১৫৪৫১২৮৪  
ই-লমইল: eo8.ho@ccie.gov.bd  
 
 

২ োনন্ত ও 
নবদিােি ছুটি 
ও ভাতা মঞ্জরুী 

হাদত 
হাদত 

আদবেিপত্র এবাং 
পূদবতর ছুটি মঞ্জনুরর 
পত্র 

প্রদর্াজয িয় ৩ 
কার্তনেবস 

৩ নবনভন্ন প্রকার 
ছুটি মঞ্জরুী 

হাদত 
হাদত 

আদবেিপত্র প্রদর্াজয িয় ৩ 
কার্তনেবস 

৪ ভনবষয তহনবল 
হদত  অনিম/ 
চূড়ান্ত উদিালি 

হাদত 
হাদত 

আদবেিপত্র ও 
সাংনিষ্ট এনজ 
অনফদসর নহসাব 
নববরণী 

প্রদর্াজয িয় ৩ 
কার্তনেবস 

৫ অনজত ত ছুটি হাদত 
হাদত 

 আদবেিপত্র ও 
সাংনিষ্ট এনজ 
অনফস/সানভত স বই 
হদত ছুটির নহসাব 
নববরণ নিনিত 
করা সাদপদক্ষ 

প্রদর্াজয িয় ৫ 
কার্তনেবস 

[নব.দ্রঃ শাখা-১ ও শাখা-২ এর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া এদক অপদরর নবকে কমতকতত া এবাং শাখা-৩ ও শাখা-৪ এর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া এদক 
অপদরর নবকে কমতকতত া। ]  

 

                                                                                                                                                                 
(অিুপ কুমার সাহা) 

                                                                                                                                                                                 
অনতনরক্ত প্রধাি নিয়ন্ত্রক 

  আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা  
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