
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা 

জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (NSC) ভবি, ললদভল-১৪ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

www.ccie.gov.bd 

 

নবষয়ঃআমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর নিনজটালকৃত লসবার তানলকা 

নিনজটালকৃত লসবার তানলকা 

(ক) বিবিন্ন ধরণের বিিন্ধি সিদপত্র সংক্রান্ত সসিাসমুহ 

১ বানিনজিক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস) 

২ এডহক নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে (বিল্প আই আর নস িতুি) 

৩ অন্যান্য এডহক নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে (বিল্প আই আর নস পুরাতি) 

৪ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস) 

৫ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) 

৬ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনটাং সানভ িস) 

৭ বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস)  

৮ বানিনজিক আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি  

৯ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১০ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১১ বহুজানতক রপ্তাবি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১২ রপ্তানি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১৩ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনটাং সানভ িস) বানষ িক িবায়ি 

১৪ প্রনতষ্ঠাদির িাম ,ঠিকািা ও মানলকািা পনরবতিি (সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদে) 

১৫ মদিািীত ব্াাংক পনরবতিি(সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদে) 

১৬ নতি বছদরর অনধক অিবানয়ত সকল প্রকার নিবন্ধি সিদের িবায়ি এর অনুমনত। 

১৭ আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি সীমা/লেিী/নলনমট পনরবতিি  (হ্রাস/বৃনি) 

১৮ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনিস্বত্ব পনরবতিি  (হ্রাস/বৃনি) 

                              (খ) আমদাবি পারবমট সংক্রান্ত সসিাসমুহ 

(i) স্থায়ী বিবিণত প্রদি আমদাবি পারবমট সংক্রান্ত সসিাসমুহ 

১৯ আমোনি পারনমট (আইনপ) প্রেশ িিীদত অাংশগ্রহদির  লেদে 

২০ আমোনি পারনমট (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদে) 

২১ আমোনি পারনমট (আইনপ)(নবিামূল্য িমুিা, নবজ্ঞাপি ও উপহার সামগ্রীর লেদে) 

২২ আমোনি পারনমট (আইনপ)( ইকুইটি কিানপটাল লমনশিানরজ ছাড়করদির লেদে) 

২৩ আমোনি পারনমট (পূব িানুমনত পদের  নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদির জন্য) 

২৪ আমোনি পারনমট (আইনপ) (সিসরকারী প্রবতষ্ঠাণির মালামাল খালাদসর লেদে) 

২৫ আমোনি পারনমট (লাইভ অিানিম্যাদলর লেদে ) 

২৬ আমোনি  পারনমট(গ্যাস  নসনলোর/গ্যাসাধাদরর লেদে ) 

২৭ সকল ধরদির আমোনি  পারনমট এর লময়াে বৃনি 

২৮ সকল প্রকার আমোনি পারনমট এর সাংদশাধি (সিদের লেদে) 

                                     (ii) সেরণতর বিবিণত প্রদি আমদাবি পারবমট সংক্রান্ত সসিাসমুহ( আইবপ কাম ইবপ) 

২৯ আমোনি পারনমট (আইনপ) প্রেশ িিীদত অাংশগ্রহদির  লেদে 

৩০ আমোনি পারনমট (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদে) 

৩১ আমোনি পারনমট (পূব িানুমনত পদের  নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদির জন্য) 

৩২ আমোনি পারনমট (আইনপ) (লবসরকারী প্রনতষ্ঠাদির মালামাল খালাদসর লেদে) 

                           (গ) রপ্তাবি পারবমট সংক্রান্ত সসিাসমূণহর তাবিকা 

৩৩ রপ্তানি পারনমট (ফ্রাদেদটি কাদগ িা পদণ্যর লেদে) 

৩৪ রপ্তানি পারনমট(লেশীয় পদণ্যর িমুিার লেদে ) 

৩৫ রপ্তানি পারনমট(োিসমগ্রী লপ্ররদির লেদে) 

৩৬ রপ্তানি পারনমট(উপহার সামগ্রী লপ্ররদির লেদে) 

৩৭ রপ্তানি পারনমট(নরদেসদমদটর লেদে) 

৩৮ রপ্তানি পারনমট (লাইভ অিানিম্যাদলর লেদে ) 

৩৯ রপ্তানি পারনমট(খানল কদটইিার/নসনলোদরর  লেদে ) 

৪০ রপ্তানি পারনমট (ব্যবিগত ও পাবরিাবরক ব্যিহৃত পণের লেদে ) 

৪১ রপ্তানি পারনমট( সটবটং পণের রপ্তাবির লেদে) 

৪২ সকল ধরদির  রপ্তানি পারনমট এর লময়াে বৃনি 

৪৩ সকল প্রকার রপ্তানি পারনমট এর সাংদশাধি (সিদের লেদে) 

http://www.ccie.gov.bd/
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স্বাধীিতার ৫০ বছর পূনতিদত CCIE এর ৫০টি লসবা অিলাইদি 

৪৪ আমোনি পারনমট (ব্নিগত গাড়ীর লেদে) 

৪৫ আমোনি পারনমট (ব্াদগজ রুদলর লেদে) 

৪৬ অনুোদির নবপরীদত আমোনি পারনমট 

৪৭ আমোনি পারনমট (নবিামূদল্য লপ্রনরত পদণ্যর লেদে) 

৪৮ আমোনি পারনমট  (হাসপাতাল, এিনজও, নবশ্বনবদ্যালয় পণ্যসামগ্রীর লেদে) 

৪৯ জাহাজীকরদণর সময়সীমা বৃনি ( আমোনিতব্ পদণ্যর ঋিপদের লেদে ) 

৫০ ঋণপে লখালার সময়সীমা বৃনি 

http://www.ccie.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


