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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (এিএসনস) ভবি, ললদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

www.ccie.gov.bd  
 
 

লসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত (নসটিদজিস চার্ টার) 

১. নভশি ও নমশি 

নভশি: নিবন্ধিসহ অন্যান্য সসবা প্রদাি কার্ যক্রম নবশ্বমানি উন্নীতকরণ। 
 

নমশি: অিলাইি সসবা প্রদাি পদ্ধনত সহনিকরণ, আধুনিকীকরণ ও যুনগাপনর্াগীকরনণর মাধ্যনম ব্যবসা বান্ধব পনরনবশ ততনর।  
 

 

২. িাগনরক লসবা  

২.১) িাগনরক লসবাাঃ নশল্প আইআরনস  

 

ক্র. 

িাং 

লসবার িাম লসবা প্রোদির পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  ও প্রানপ্ত স্থাি 

 

লসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত (যনে থাদক) 

লসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

শাখার িামসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার পেবী,  অনিনসয়াল 

লর্নলদিাি িম্বর ও ই-লমইল 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ তথ্য অনিকার 

আইনি চানহত 

তথ্য প্রদাি  

ম্যানুয়ানল আনবদি করনত 

হনব।   

তথ্য অনিকার আইনি নিি যানরত আনবদি ফরনম আনবদি করনত হনব। 

(পনরনশষ্ট-১ এর ফরম-ক)  

তথ্য আইি, ২০০৯ অনুর্ায়ী 

নিি যানরত নফ অনুসানর সকাড 

িম্বর ১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭ এ িমা প্রদাি করনত 

হনব।  

১। একটি মাত্র 

তথ্য 

প্রদািকারী 

ইউনিনের  

সংনিষ্টতার 

সেনত্র- ২০ 

কার্ যনদবস।  

২। একানিক 

ইউনিে  

সংনিষ্টতার 

সেনত্র-৩০ 

কার্ যনদবস 

৩। 

অপ্রকাশনর্াগ্য 

তনথ্যর সেনত্র- 

১০ কার্ যনদবস  

১) লমাাঃ নসরাজুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (৪), আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং-  ০১৯২২-০০২৯৭৭  

ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  

 

০২ নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(১ম এডহক)  

 

Online Licensing 

Module (OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) নিবন্ধি নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি;  

২) লপাষদকর সুপানরদশর কনপ; 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস শাখা-১ (নশল্প ও রপ্তানি) 

http://www.ccie.gov.bd/
http://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/29cc90ab_d131_4ae0_a28d_004ce794373f/2022-10-10-05-10-94bdd94eb1286ecbb972052a7f6eaf0e.pdf
mailto:ac3.ho@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/7eceaf5c_e252_4d87_a162_41bc7347dacf/Approved%20Check%20List.pdf
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অিলাইদিই সিে প্রোি করা 

হয়।  

 

[১ম এডহক নশল্প আইআরনস 

ইসুযর লেদত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম 

আঞ্চনলক েপ্তর ব্যতীত অন্যান্য 

আঞ্চনলক েপ্তদরর প্রধািগণদক 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত অনুদমােি 

নিদত হয় এবাং অনুদমােি লশদষ 

আঞ্চনলক েপ্তর হদত সিে ইসুয 

করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম 

আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ নিজ 

েমতা বদল ১ম এডহক নশল্প 

আইআরনস অনুদমােি লশদষ 

নিদজরাই ইসুয কদর থাদক] 

 

৩) লপাষক কর্তটক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধি পদত্রর কনপ (প্রথম এডহদকর 

লেদত্র); 

৪) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত লচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট লেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

৬) কারখািা ও অনিস ঠিকািা উদেখপূব টক মদিািীত ব্যাাংদকর 

প্রতযয়িপত্র/ ব্যাাংক পনরবতটদির লেদত্র অিাপনিপত্র; 

৭) হালিাগােকৃত কারখািার লেড লাইদসন্স; 

৮) আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি/ পাসদপার্ ট;  

৯) হালিাগােকৃত িায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

১০) ) ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।   

১১) সাটি টনিদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত িরম-১২; 

(প্রদযাজয লেদত্র) 

১২) এইচএস লকাড সম্বনলত কাচামাদলর তানলকা;  
 

১। সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক (১), আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

এবাং সকল আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ (পনরনশষ্ট-ি)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(২য় এডহক/৩য় 

এডহক)  

 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত হয় 

ও অিলাইদিই সিে প্রোি করা 

হয়।  

২য় ও ৩য় এডহক আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১।  িবায়ি নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি (অথ টবছর 

পনরবতটি সাদপদে) 

২।  লপাষদকর ২য়/৩য় এডহক এর সুপানরদশর কনপ।  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি 

কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

০৪ নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(নিয়নমতকরণ)  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত হয় 

ও অিলাইদিই সিে প্রোি করা 

হয়।  

নিয়নমতকরদির আদবেদি নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড 

করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১।  িবায়ি নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি (অথ টবছর 

পনরবতটি সাদপদে); 

২।  লপাষদকর নিয়নমতকরদণর এডহক এর সুপানরদশর কনপ; 

৩।  এইচএস লকাড সম্বনলত কাঁচামাদলর তানলকা; 

৪।  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি 

কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা এবাং আঞ্চনলক েপ্তর 

প্রধািগণ।  

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

নিবন্ধি সিে 

িবায়ি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত হয় 

ও অিলাইদিই িবায়ি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদথ  নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড 

করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।   

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি 

কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ (পনরনশষ্ট-গ)   

০৫ বহুজানতক বা 

লেনশ নবদেশী বা 

১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর 

স্থানপত নশল্প 

নিবন্ধি সিেপত্র  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত হয় 

ও অিলাইদিই সিে প্রোি করা 

হয়। 

আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) সাধারি নশল্প আইআরনসর লেদত্র প্রদযাজয কাগজানে োনখল 

করদত হদব;  

২) সকল নবদেশীদের পাসদপাদর্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট পারনমর্ 

(প্রদযাজয লেদত্র); 

৩) নলস্ট অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, লবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত)  

(দেশী-নবদেশী লযৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর লেদত্র);  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি 

কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা এবাং 

আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ।  

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

[বহুজানতক নশল্প আইআরনস ইসুযর জন্য প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােদির পর আঞ্চনলক েপ্তর হদত সিে ইসুয করা হয়]  

mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
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৪) জদয়ন্ট লভঞ্চার এনগ্রদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ গঠিত 

প্রনতষ্ঠাদির লেদত্র);  

  ৫) ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)। 

নিবন্ধি সিে 

িবায়ি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত হয় 

ও অিলাইদিই িবায়ি করা 

হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত রি  

OLM এি রেতেতে রিতে 

আতবদতিি পি অিলাইতি ই-

চালাি আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ (পনরনশষ্ট-গ)   

 

িাগনরক লসবাাঃ আমোনি সাংক্রান্ত লসবা   

 

০৬  বানণনজযক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র  

 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) নিবন্ধি নিস জমাকরদণর লেজারী চালাি এবাং ১৫% ভযার্ জমাকরদণর 

লেজারী; 

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত লেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪)  মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত লচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট লেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

৬) আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৭) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির লেদত্র 

প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/ অনুমনতপত্র;  

৮) লরনজস্টাড ট অাংনশোরী েনলল (আরদজএসনস হদত জানরকৃত); 

৯) সাটি টনিদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত িরম-১২(নলনমদর্ড 

লকাম্পািীর লেদত্র);  

১০)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।   
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস সকল আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ (পনরনশষ্ট-খ) 

বানণনজযক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;   

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)।   

 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ 

(পনরনশষ্ট-গ)   

০৭ বহুজানতক 

আইআরনস সিদ 

পদত্রর প্রোি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

সাধারি আইআরনস, ইআরনস ও ইদেনন্টাং লেদত্র প্রদযাজয কাগজানের সাদথ 

নিদম্নাক্ত কাগজানে োনখল করদত হদবাঃ   

১) সকল নবদেশীদের পাসদপার্ ট এর কনপ ও ববধ ওয়াকট পারনমর্ 

(প্রদযাজয লেদত্র); 

২) নলস্ট অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, লবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত)  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

৩ কম টনেবস শাখা-১ (নশল্প ও রপ্তানি) 

১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  
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(দেশী-নবদেশী লযৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর লেদত্র); 

৩) জদয়ন্ট লভঞ্চার এনগ্রদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ গঠিত 

প্রনতষ্ঠাদির লেদত্র); 

৪) সাটি টনিদকর্ অি িাইনলাং (প্রদযাজয লেদত্র); 

৫) নবডা হদত নিবন্ধদির কনপ (প্রদযাজয লেদত্র); 

মন্তব্যাঃ িবায়দির লেদত্র অন্যান্য কাগজানে সঠিক থাকা সাদপদে শুধুমাত্র িবায়ি 

নি ভযার্ সহ জমা প্রোদির চালাি;  

  ৬)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)। 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 
ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

 

বহুজানতক 

আইআরনস 

সিেপদত্রর 

িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)।   

 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ 

(পনরনশষ্ট-গ)   

০৮  পণ্য আমোনির 

পূব টানুমনত প্রোি 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-লমইল প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) লপ্রািরমা ইিভদয়স; 

২) সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাগ/েপ্তরএর অনুমনত/সুপানরশ/অিাপনিপত্র; 

(প্রদযাজয লেদত্র)  

৩) োতা/সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাদির প্রতযয়িপত্র/চুনক্তপত্র। 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে অতটাতেতটড চালাি 

রেতেতেি োধ্যতে প্রদাি 

কিতত হতব এবং  ই-চালাি 

এি করপ েংগ্রহ কিা যাতব।  

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd   

০৯  আদেয়াস্ত্র ও 

লগালাবারুে 

আমোনির 

পূব টানুমনত প্রোি 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-লমইল 

১) আদেয়াস্ত্র লাইদসন্স; 

২) পাসদপাদর্ টর কনপ; 

৩) স্বরাষ্ট্র ও বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুমনতপত্র।  

ব্যানক্তর আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে অতটাতেতটড চালাি 

রেতেতেি োধ্যতে প্রদাি 

কিতত হতব এবং  ই-চালাি 

এি করপ েংগ্রহ কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

১০  আদেয়াস্ত্র ও 

লগালাবারুে 

আমোনির 

পারনমর্ প্রোি 

 (আইনপ)   

সরাসনর/ই-িনথ/ই-লমইল ব্যানক্তর আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) পদণ্যর ইিভদয়স; 

২) প্যানকাং নলস্ট; 

৩) এয়ারওদয় নবল/নবল অব ললনডাং/কিসাইিদমন্ট লিার্; 

৪) আদেয়াদস্ত্রর লাইদসন্স; 

৫) কাস্টমস কর্তটক আর্ক রনশে (নডদর্িশি লমদমা); 

৬) স্বরাষ্ট্র ও বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুমনতপত্র; 

৭) আদবেিকারীর পাসদপার্ ট। 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে অতটাতেতটড চালাি 

রেতেতেি োধ্যতে প্রদাি 

কিতত হতব এবং  ই-চালাি 

এি করপ েংগ্রহ কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

১১ নিয়াদরন্স 

পারনমর্ 

( শুল্ক কর্তটপে 

কর্তটক আর্ককৃত 

মালামাল খালাস) 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-লমইল ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুমনতপত্র  (প্রদযাজয লেদত্র) 

২) পদণ্যর ইিভদয়স; 

৩) প্যানকাং নলস্ট; 

৪) এয়ারওদয় নবল/নবল অব ললনডাং/কিসাইিদমন্ট লিার্। 

৫) শুল্ক কর্তটপেকর্তটক মালামাল আর্দকর কারণ সম্বনলত 

পত্র/নডদর্িশি লমদমা।  
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে অতটাতেতটড চালাি 

রেতেতেি োধ্যতে প্রদাি 

কিতত হতব এবং  ই-চালাি 

এি করপ েংগ্রহ কিা যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
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১২ আমোনি পারনমর্ 

জানরকরণ 

(আই নপ) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপাঃ 

১) পদণ্যর ইিভদয়স; 

২) প্যানকাং নলস্ট;  

৩) এয়ারওদয় নবল/নবল অব ললনডাং/কিসাইিদমন্ট লিার্; 

৪) সরবারহকারীর সানে চুনিপত্র;  

৫) প্রদযাজয লেদত্র সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাগ/েপ্তদরর 

অনুমনত/সুপানরশ/ অিাপনিপত্র।  
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

১৩  আমোনি নিবন্ধি 

গ্রহি 

(আইআরনস) হদত 

অব্যহনত প্রোি 

 

 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-লমইল  প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১। নবদেশী সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাি কর্তটক ইসুযকৃত লপ্রািরমা 

ইিভদয়স/ইদেন্ট; 

২। লেড লাইদসন্স (প্রনতষ্ঠাদির লেদত্র); 

৩। ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪। নশল্প প্রনতষ্ঠাদির লেদত্র লপাষক কর্তটক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধিপত্র; 

৫। সাংনিষ্ট ব্যাাংদকর অিাপনিপত্র; 

৬। জাতীয় পনরচয় পদত্রর কনপ;  

৭। প্রনতষ্ঠাদির BIN এর সিে  

৮।  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর 

১ জুলাই সেনক কার্ যকর)।   

 

 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে অতটাতেতটড চালাি 

রেতেতেি োধ্যতে প্রদাি 

কিতত হতব এবং  ই-চালাি 

এি করপ েংগ্রহ কিা যাতব।  

৩ কম টনেবস ১) লমাাঃ নসরাজুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক(৪), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং-  ০১৯২২-০০২৯৭৭ 

ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd   

 

  

১৪ পূব টানুমনত পদত্রর 

অনুকূদল পণ্য 

ছাড়করদণর জন্য 

আমোনি পারনমর্ 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপাঃ 

১) পদণ্যর ইিভদয়স (মূল কনপ সহ সতযানয়ত িদর্াকনপ); 

২) প্যানকাং নলস্ট (মূল কনপ সহ সতযানয়ত িদর্াকনপ);  

৩) এয়ারওদয় নবল/নবল অব ললনডাং/কিসাইিদমন্ট লিার্(মূল কনপ সহ 

সতযানয়ত িদর্াকনপ); 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

 

১৫ ওয়ানরনি 

নরনেসনমি 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ  

১) প্রনতষ্ঠানির আনবদিপত্র; 

২) এলনসর মাধ্যনম ইনতপূনব য আমদানিকৃত মালামানলর নশনপং ডকুনমি (এলনস 

কনপ, নবল অব সলনডং/এয়ারওনয় নবল, ইিভনয়স, প্যানকং নলস্ট, সাটি যনফনকে অব 

অনরনিি/কানি অব অনরনিি, নবল অব এনি, এনসসনমি সিাটিশ);   

৩)  নরনেসনমি নহনসনব আমদানিকৃত মালামানলর নশনপং ডকুনমি (নবল অব 

সলনডং/এয়ারওনয় নবল, ইিভনয়স, প্যানকং নলস্ট, সাটি যনফনকে অব অনরনিি/কানি 

অব অনরনিি);   

৪) এলনসকৃত ব্যাংনকর আইনপ িানরর সুপানরশ। 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

 

mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac3.ho@ccie.gov.bd
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mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
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িাগনরক লসবাাঃ রপ্তানি সাংক্রান্ত লসবা   

১৬  রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) নিবন্ধি নিস জমাকরদণর লেজারী চালাি এবাং ১৫% ভযার্ জমাকরদণর 

লেজারী চালাি; 

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত লেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪)  মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত লচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট লেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

৬) আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৭) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির লেদত্র 

প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/ অনুমনতপত্র;  

৮) লরনজস্টাড ট অাংনশোরী েনলল (আরদজএসনস হদত জানরকৃত); 

৯) সাটি টনিদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত িরম-১২(নলনমদর্ড 

লকাম্পািীর লেদত্র);   

১০)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর)।  
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস সকল আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ (পনরনশষ্ট-খ) 

 

রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;   

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)।  

 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ 

(পনরনশষ্ট-গ)   

১৭  বহুজানতক 

ইআরনস সিে 

পদত্রর প্রোি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

সাধারি ইআরনস এর লেদত্র প্রদযাজয কাগজানের সাদথ নিদম্নাক্ত কাগজানে োনখল 

করদত হদবাঃ   

১) সকল নবদেশীদের পাসদপাদর্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট পারনমর্ (প্রদযাজয লেদত্র); 

২) নলস্ট অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, লবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত)  

(দেশী-নবদেশী লযৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর লেদত্র); 

৩)  জদয়ন্ট লভঞ্চার এনগ্রদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ গঠিত প্রনতষ্ঠাদির লেদত্র); 

৪)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র   

(২০২২ সানলর ১ জুলাই সেনক কার্ যকর)।  
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১) সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা 

এবাং আঞ্চনলক েপ্তর প্রধািগণ।  

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

[বহুজানতক  ইআরনস সিেপত্র ইসুযর জন্য ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম আঞ্চনলক েপ্তর ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চনলক 

েপ্তদরর লেদত্র প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত অনুদমােি 

নিদত হদব এবাং অনুদমােি লশদষ আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিে ইসুয করা হদব। শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম 

আঞ্চনলক েপ্তর প্রেি েমতা বদল বহুজানতক 

ইআরনস সিেপত্র নিজস্ব অনুদমােি লশদষ সিে ইসুয 

করদব।] 
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নিবন্ধি সিে 

িবায়ি  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)।  

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ 

(পনরনশষ্ট-গ)   

১৮  রপ্তানি পারনমর্ 

জানরকরণ 

(ই নপ) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) পদণ্যর ইিভদয়স; 

২) প্যানকাং নলস্ট; 

৩) আদবেিকারীর পাসদপার্ ট ও নভসার কনপ; 

৪) আয়কর প্রতযায়িপত্র; 

৫) নবদেশী িাগনরদকর লেদত্র ওয়াকটপারনমর্; 

৬) সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাগ/েপ্তর/প্রনতষ্ঠাি/সাংগঠদির 

অনুমনত/সুপানরশ/অিাপনিপত্র। 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক (১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

  

১৯  অন্টাদপা ও পুিাঃ 

রপ্তানির অনুমনত  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১. আমোনিকৃত পদণ্যর নশনপাং ডকুদমন্টস; 

২. পদণ্যর ইিভদয়স; 

৩.প্যানকাং নলষ্ট; 

৪. মদিািীত ব্যাাংদকর অিাপনিপত্র; 

৫. নবদেশী আমোনিকারদকর সাদথ চুনক্তপদত্রর কনপ। 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১।  সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

 

 

২০  ভূলক্রদম আসা 

পণ্য 

সরবরাহকারীর 

নিকর্ লিরতপূব টক 

রপ্তানি পারনমর্ 

(ফ্রানেনেড 

কাদগ টা) 

 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১. ভুলক্রদম আসা পদণ্যর নশনপাং ডকুদমন্টস; 

২. পদণ্যর ইিভদয়স; 

৩.প্যানকাং নলষ্ট; 

৪. বন্দর কর্তটপে কর্তটক জানরকৃত পণ্যসামগ্রীর অবস্থাি সিেপত্র; 

৫. পণ্য রপ্তানিকারক তথা নবদেশী প্রনতষ্ঠাদির সাদথ পত্র লযাগাদযাদগর 

কনপ। 
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

২১ পণ্য 

জাহাজীকরদণর 

সময়সীমা বৃনদ্ধ 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১। ব্যাাংদকর সুপানরশ সরবরাহকারীর পত্র,  

২। ঋি পদত্রর কনপ; 

৩। লপ্রািরমা ইিভদয়জ; 

৪। এদপনেক্স-৩৫; 

৫। আইআরনস’র কনপ;  

৭। সকল কাগজপত্র ব্যাাংক কর্তটক সতযানয়ত (প্রদযাজয লেদত্র শুল্ক 

কর্তটপদের প্রতযয়িপত্র)।  
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। লমাাঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২) 

[অনতনরক্ত োনয়ত্ব], আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd  

 

িাগনরক লসবাাঃ ইদেনন্টাং (ইআরনস) সিেপত্র সাংক্রান্ত লসবা  

২২  রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিস প্রধািগণ 

mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac2.ho@ccie.gov.bd
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(ইদেনন্টাং 

সানভ টদসস) 

 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

১) নিবন্ধি নিস জমাকরদণর লেজারী চালাি এবাং ১৫% ভযার্ জমাকরদণর 

লেজারী চালাি;  

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত লেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪)  মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতযয়িপত্র; 

৫) বাাংলাদেশ ইদেনন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা 

সিে; 

৬) আদবেিকারীসহ সকল অাংশীোদরর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৭) লরনজস্টাড ট অাংশীোরী েনলল (আরদজএসনস হদত জানরকৃত);  

৮) ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ 

জুলাই সেনক কার্ যকর); 

৯) নবদেদশ নিবনন্ধত লকাম্পািীর বাাংলাদেদশ শাখা অনিস/কানি অনিদসর 

লেদত্র সাটি টনিদকর্ অব িাইনলাং এবাং বাাংলাদেশ নবনিদয়াগ উন্নয়ি 

কর্তটপদের অনুদমােদির কনপ; 
 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

(ইদেনন্টাং 

সানভ টদসস)  

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

ক) িবায়ি  নিস এবাং ভযার্ জমাকরদণর লেজারী চালাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস;  

গ)   ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর ১ জুলাই 

সেনক কার্ যকর)।  

 

 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

 

 

৩ কম টনেবস আঞ্চনলক অনিদসর সাংনিষ্ট নিব টাহী অনিসারগণ 

(পনরনশষ্ট-গ)   

িাগনরক লসবাাঃ রপ্তানি কাম আমোনি পারনমর্ সাংক্রান্ত লসবা   

২৩  রপ্তানি কাম 

আমোনি পারনমর্ 

জানর 

 (ইনপ কাম আই 

নপ) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি িরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর কায টালদয় জমা প্রোি করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) পদণ্যর ইিভদয়স; 

২) প্যানকাং নলস্ট; 

৩) নবদেশী প্রনতষ্ঠাদির সাদথ লযাগাদযাদগর পত্র; 

৪) শুল্ক কম টকতটা বরাবর পদণ্যর সমমূদল্যর ব্যাাংক গ্যারানন্ট (নতিশত 

র্াকার িি-জুনডনশয়াল স্টযাদম্প) জমা প্রোদির স্ক্যাি কনপ; 

৫) পদণ্যর আমোনি সাংক্রান্ত নশনপাং ডকুদমন্টস; 

৬)সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাগ/েপ্তর/প্রনতষ্ঠাি/দপাষদকর 

অনুমনত/সুপানরশ/ অিাপনিপত্র (প্রদযাজয লেদত্র); 

৭) নবদেশী িাগনরদকর লেদত্র ওয়াকটপারনমর্/ পাসদপার্ ট ও নভসার 

কনপ; 

৮)  ইিকাম ট্যাক্স নরোি য  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ সানলর 

১ জুলাই সেনক কার্ যকর)।   
 

পরিরিষ্ট-ক  এ বরণ িত উক্ত 

সেবাি রবপিীতত রির্ িারিত 

রি  OLM এি রেতেতে 

রিতে আতবদতিি পি 

অিলাইতি ই-চালাি 

আকাতি জো প্রদাি কিা 

যাতব। 

৩ কম টনেবস ১। সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd  

 

  

িাগনরক লসবাাঃ নবনবধ নিবন্ধি সাংক্রান্ত  

mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
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৩। প্রানতষ্ঠানিক লসবাাঃ  

ক্র. 

িাং 

লসবার িাম লসবা প্রোদির 

পদ্ধনত   

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  ও প্রানপ্ত স্থাি  

 

লসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত (যনে থাদক) 

লসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

শাখার িামসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার পেবী,  অনিনসয়াল 

লর্নলদিাি িম্বর ও ই-দমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সভা/লসনমিার/প্রনশেণ/

ওয়াকটশদপ কম টকতটা 

মদিািয়ি/লযাগোি  

পদত্রর মাধ্যদম/ 

হাদত হাদত 

লসবা প্রতযাশী প্রনতষ্ঠাদির আমন্ত্রণ বা 

অনুদরাধ পত্র  

নবিামূদল্য ৫ কায টনেবস ১। সমাোঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২), আমোনি 

ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd  

০২ আমোনি িীনত সাংক্রান্ত 

মতামত 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-

লমইল 

মতামত সাংনিষ্ট কাগজানে, প্রনিক েপ্তর নবিামূদল্য ২০ কম টনেবস ১) সমাোঃ নসরাজুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (৪),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং-  ০১৯২২-০০২৯৭৭  

ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  

০৩ রপ্তানি িীনত সাংক্রান্ত 

মতামত 

সরাসনর/ই-িনথ/ই-

লমইল 

মতামত সাংনিষ্ট কাগজানে, প্রনিক েপ্তর নবিামূদল্য ২০ কম টনেবস ১। সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, সহকারী নিয়ন্ত্রক(১), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২৪১০৫০৫২২ 

লমাবাইল িাং- ০১৮১৮২৮২৫৮৭  

ই-লমইল: ac4.ho@ccie.gov.bd   

 

 

 

 

 

 

 

২৪   ০৩ (নতি) 

বছদরর অনধক 

অিবানয়ত 

নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

িবায়দির 

অনুমনত প্রোি 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

১। লচম্বার/লেড এদসানসদয়শদির সেস্যতা সিে;  

২। লেড লাইদসন্স; 

৩। টিআইএি; 

৪। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতযয়িপত্র; 

৫। লমদমাদরোম এে আটি টকযালস অব এদসানসদয়শি(প্রদযাজয 

লেদত্র); 

৬। সাটি টনিদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি; 

৭। নশদল্পর লেদত্র সাংনিষ্ট সকল কাগজানে; 

৮।  ইিকাম ট্যাক্স নরোর্ি  দানিনলর প্রানি স্বীকারপত্র  (২০২২ 

সানলর ১ জুলাই সেনক কার্ যকর)।   

অিলাইদি নিধ টানরত িরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

নবিামূনে প্রদাি করা 

হয়।  

৪ কম টনেবস ১) লমাাঃ নসরাজুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (৪), 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি:  ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং-  ০১৯২২-০০২৯৭৭  

ই-লমইল: ac3.ho@ccie.gov.bd  

 

 

mailto:ac1.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac3.ho@ccie.gov.bd
mailto:ac4.ho@ccie.gov.bd
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৪) অভযন্তরীণ লসবা 

ক্র. 

িাং 

লসবার িাম লসবা প্রোি 

পদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানপ্তস্থাি লসবার মূল্য 

এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

লসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ লপিশি ও আনুদতানষক 

মঞ্জুরী 

িনথদত ও 

পত্রদযাদগ 

লপিশি িরম ২.১ , নপআরএল মঞ্জুরীর 

প্রজ্ঞাপি, ইএলনপনস, চাকুনরর নববরণী, 

িমুিা স্বাের ও হানতর পাঁচ আঙ্গুনলর ছাপ,   

িা োনব প্রতযায়িপত্র, তবি উিরাধীকারী 

ল াষিাপত্র, তবি উিরাধীকারীর সতযানয়ত 

ছনব, লপিশিাদরর পাসদপার্ ট সাইদজর 

সতযানয়ত ছনব, জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

সতযানয়ত কনপ, উিরাধীকারীর জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর সতযানয়ত কনপ।  

প্রদযাজয িয় ৩ কায টনেবস  

 

 

শাখা-২ 

(প্রশাসি)  

 

১। সমাোঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd 

০২ শ্রানন্ত ও নবদিােি ছুটি 

এবাং ভাতা মঞ্জুরী 

িনথদত ও 

পত্রদযাদগ 

আদবেিপত্র, পূদব টর ছুটি মঞ্জুনরর পত্র এবাং 

নহসাব রেদকর কায টালয় কর্তটক ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়িপত্র।  

প্রদযাজয িয় ৩ কায টনেবস ১। সমাোঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd 

০৩ ভনবষ্য তহনবল হদত  

অনগ্রম/ চূড়ান্ত উদিালি 

িনথদত ও 

পত্রদযাদগ 

আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ অনিদসর 

নহসাব নববরণী 

প্রদযাজয িয় ৩ কায টনেবস ১। সমাোঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd 

০৪ অনজটত ছুটি িনথদত ও 

পত্রদযাদগ 

 আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ 

অনিস/সানভ টস বই হদত ছুটির নহসাব 

নববরণ নিনিত করা সাদপদে 

প্রদযাজয িয় ৫ কায টনেবস ১। সমাোঃ তানরকুল ইসলাম, সহকারী নিয়ন্ত্রক (২),  

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা। 

লিাি: ০২-৪১০৫০৫৩৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৩৫১২১০০৭  

ই-লমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd 

[নব.দ্রাঃ শাখা-১ এর নবকল্প শাখা-২ এর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা, শাখা-২ এর নবকল্প শাখা-৩ এর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা, শাখা-৩ এর নবকল্প শাখা-৪ এর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা, শাখা-৪ এর নবকল্প শাখা-১ এর 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা োনয়ত্বপালি করদবি। 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

11 
 

৫) অনভদযাগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 

লসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাংদি লযাগাদযাগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল নিদম্নাক্ত পদ্ধনতদত লযাগাদযাগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি। 

ক্র. িাং- কখি লযাগাদযাগ করদবি কার সদি লযাগাদযাগ করদবি লযাগাদযাদগর ঠিকািা নিষ্পনির 

সময়সীমা 

০১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাি নেদত 

ব্যথ ট হদল 

অনভদযাগ নিষ্পনি কম টকতটা 

(অনিক) 

GRS লিাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা িাম ও পেনব:  

জিাব সমাহাম্মদ িায়রুল আলম, যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  

লিাি: ০২-৪১০৫০২২৬  

লমাবাইল িাং- ০১৭৪৬৬০০৬৪১  

ই-লমইল: controller.ho@ccie.gov.bd  

ওদয়ব লপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব লপার্ টাদলর GRS নলাংকাঃ 

www.grs.gov.bd 

৩০ কায টনেবস  

০২ GRS লিাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

নিনে টষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত ব্যথ ট 

হদল 

আনপল কম টকতটা নজন্নাত লরহািা, যুগ্ম সনচব, (প্রশাসি-১), 

বানণজয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা। 

সমাবাইলোঃ +৮৮-০১৭১১৭৩৮১৫৪    

লিাি: +৮৮-০২-৯৫১১০২৮ 

ই-লমইল: js.admn1@mincom.gov.bd 

ওদয়ব লপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব লপার্ টাদলর GRS নলাংকাঃ 

www.grs.gov.bd 

২০ কায টনেবস  

 ০৩ আনপল কম টকতটা নিনে টষ্ট সমদয় 

সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল 

মন্ত্রীপনরষে নবভাদগর অনভদযাগ 

ব্যবস্থাপিা লসল 

মনন্ত্রপনরষে নবভাগ ৬০ কায টনেবস 

 

৪) আপিার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্রনমক িাং প্রনতশ্রুত/কানিত লসবা প্রানপ্তর লদেয করণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেিপত্র োনখল করা;   

০২)  আমোনি িীনত আদেশ অনুযায়ী নিধ টানরত নি এবাং ভযার্ বাবে প্রেি নি লেজারী চালাদির মাধ্যদম যথাযথ লকাদড জমা প্রোি করা;  

০৩) ডকুদমন্ট  ার্নত বা ত্রুটি থাকদল তার জবাব বা সঠিক ডকুদমন্ট োনখল করা;  

০৪) প্রদয়াজদি লহল্প লডস্ক্ এর লসবা গ্রহণ।(অিলাইি/দর্নলদিাি/ই-দমইল/ওএলএম এর query box/ ওদয়বসাইদর্র query box )  

০৫) সরাসনর অিলাইি লসবা গ্রহণ। লকাণ োলাল বা মধ্যবতী ব্যানক্তর লসবা গ্রহণ িা করা।  

০৬) দুিীনতর লকাি তথ্য তাৎেনণক প্রধাি নিয়ন্ত্রক বা আঞ্চনলক প্রধািদক অবনহত করা।  

                                                                       

                                                       স্বােনরত/- 

                                                                                                                                                                       (লশখ রনিকুল ইসলাম নপএএ) 

                                                                                                                                                                         প্রধাি নিয়ন্ত্রক  

                                                                                   আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা 

mailto:.ho@ccie.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/
mailto:js.admn1@mincom.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/
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       আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর নবনভন্ন লসবার নবপরীদত নিধ টানরত নি নিম্নরূপাঃ                                                                                         পনরনশষ্টাঃ ক 

 

(ক) প     লসবার িাম: বানণনজযক ও নশল্প আই আর নস 

 

আমোনি সীমা নিবন্ধি নি িবায়ি নি 

 নবদ্যমাি িতুি নবদ্যমাি িতুি 

(i) ৫,০০,০০০ পয টন্ত ৫,০০০ অপনরবনতটত ৩,০০০ অপনরবনতটত 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পয টন্ত ১০,০০০ অপনরবনতটত ৬,০০০ অপনরবনতটত 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পয টন্ত ১৮,০০০ ২৪,০০০ ১০,০০০ অপনরবনতটত 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পয টন্ত ৩০,০০০ ৪০,০০০ ১৫,০০০ অপনরবনতটত 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পয টন্ত ৪৫,০০০ ৫০,০০০ ২২,০০০ অপনরবনতটত 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পয টন্ত - ৬০,০০০ - ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পয টন্ত - ৭০,০০০ - ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ট - ৮০,০০০ - ৩২,০০০ 

(খ) পনরদষবার িাম: প্রস্তানবত ও অনুনমানদত সারচািয (নিবন্ধি সিদ িবায়নি ব্যে য হনল) 

 

সময়সীমা আমোনিকারক (বানণনজযক ও নশল্প) রপ্তানিকারক রপ্তানিকারক (ইদেটিাং) 

এক হদত নতি বছর পয টন্ত ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

চার হদত পাঁচ বছর ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় বা তদুর্ধ্ট ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

(গ) পনরনেবার িাম: নবনভন্ন িরনণর রিানি সিদ নফ  

 

ক্রনমক  নবনভন্ন ধরদণর নিবন্ধি সিেপত্র সাংক্রান্ত লসবা সমুহ নিবন্ধি নি িবায়ি নি 

  নবদ্যমাি িতুি নবদ্যমাি িতুি 

১ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) ৭,০০০ ১০,০০০ - - 

২ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনন্টাং সানভ টস) ৪০,০০০ ৫০,০০০ - - 

৩ বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) ৭,০০০ ১০,০০০ - - 

৪ বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে বানষ টক িবায়ি - - ৫,০০০ ৭,০০০ 

৫ রপ্তানি নিবন্ধি সিে বানষ টক িবায়ি - - ৫,০০০ ৭,০০০ 

৬ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেটিাং সানভ টস) বানষ টক 

িবায়ি 

- - ২০,০০০ ২৫,০০০ 

(ঘ) পনরনেবার িাম: ফরমানলি উৎপাদি, আমদানি, মজুদ ও নবক্রয় লাইনসন্স নফ 

ক্রনমক  লাইদসদন্সর ধরি নবদ্যমাি লাইদসন্স নি (র্াকায়) ধায টকৃত িতুি নি 

০১ িরমানলি উৎপােি ২,৫০,০০০ (দুই লে পঞ্চাশ হাজার) ৩,০০,০০০ (নতি লে) 
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০২ িরমানলি আমোনি ২,০০,০০০ (দুই লে) ২,৫০,০০০ (দুই লে পঞ্চাশ হাজার) 

০৩ িরমানলি মজুে ও নবক্রয় ১,০০,০০০ (এক লে) ১,২৫,০০০ (এক লে পঁনচশ হাজার) 

(ঙ) পনরনেবার িাম: িতুি আনরানপত সসবা নফ 

ক্রম:   নবনভন্ন ধরদণর নিবন্ধি সিেপত্র সাংক্রান্ত লসবা সমুহ িার্ যকৃত িতুি নফ 

১ বানণনিিক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস)  

 

(ক) বানণনজযক ও নশল্প  আইআরনস-এর আমোনি 

সীমা ছক “১” বনণ টত ধাপ অনুযায়ী প্রদযাজয হদব 

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

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

৪ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস) 

৫ বানণনিিক  আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ টক িবায়ি 

৬ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ টক িবায়ি 

৭ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ টক িবায়ি 

৮ প্রনতষ্ঠাদির িাম, ঠিকািা ও মানলকািা পনরবতটি (সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

৯ মদিািীত ব্যাাংক পনরবতটি (সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

১০ আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি সীমা/লশ্রনণ/নলনমর্ পনরবতটি  (হ্রাস/বৃনদ্ধ) ২,০০০.০০ র্াকা 

১১ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি স্বত্ব পনরবতটি  (হ্রাস/বৃনদ্ধ) ২,০০০.০০ র্াকা 

  

 আমোনি পারনমর্ সাংক্রান্ত লসবা সমুহ: 

স্থায়ী নভনিদত প্রেি আমোনি পারনমর্ সাংক্রান্ত লসবা সমুহ িার্ যকৃত িতুি নফ 

১২ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) প্রেশ টিীদত অাংশগ্রহদণর লেদত্র ২,০০০.০০ র্াকা 

১৩ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদত্র) ৫,০০০.০০ র্াকা 

১৪ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (নবিামূল্য িমুিা, নবজ্ঞাপি ও উপহার সামগ্রীর লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

১৫ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (ইকুইটি/কযানপর্াল লমনশিানরজ ছাড়করদণর লেদত্র) ৫,০০০.০০ র্াকা 

১৬ আমোনি পারনমর্ (পূব টানুমনত পদত্রর নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদণর  জন্য) ৫,০০০.০০ র্াকা 

১৭ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (লবসরকানর প্রনতষ্ঠাদির মালামাল খালাদসর লেদত্র) ৫,০০০.০০ র্াকা 

১৮ আমোনি পারনমর্ (লাইভ অযানিম্যাদলর লেদত্র ) ৫,০০০.০০র্াকা 

১৯ আমোনি পারনমর্ (গ্যাস নসনলোর/গ্যাসাধাদরর লেদত্র ) ৫,০০০.০০ র্াকা 

২০ সকল ধরদির আমোনি পারনমর্ এর লময়াে বৃনদ্ধ ২,০০০.০০ র্াকা 

২১ সকল প্রকার আমোনি পারনমর্ এর সাংদশাধি (সিদের লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

২২ আমোনি পারনমর্ (ব্যনক্তগত গাড়ীর লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

২৩ আমোনি পারনমর্ (ব্যাদগজ রুদলর লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

২৪ অনুোদির নবপরীদত আমোনি পারনমর্ ২,০০০.০০ র্াকা 

২৫ আমোনি পারনমর্ (নবিামূদল্য লপ্রনরত পদণ্যর লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

২৬ আমোনি পারনমর্  (হাসপাতাল, এিনজও, নবশ্বনবদ্যালয় পণ্য সামগ্রীর লেদত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 
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 লিরদতর নভনিদত প্রেি আমোনি পারনমর্সমূহ: 

২৭ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) প্রেশ টিীদত অাংশগ্রহদণর লেদত্র ২,০০০.০০ র্াকা 

২৮ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদত্র) ৪,০০০.০০ র্াকা 

২৯ আমোনি পারনমর্ (পূব টানুমনত পদত্রর নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদণর  জন্য) ২,০০০.০০ র্াকা 

৩০ আমোনি পারনমর্ (আইনপ) (লবসরকারী প্রনতষ্ঠাদির মালামাল খালাদসর লেদত্র) ৫,০০০.০০ র্াকা 

৩১ আমোনি পারনমর্ (অন্যান্য) ২,০০০.০০ র্াকা 

 রপ্তানি পারনমর্ সাংক্রান্ত লসবা সমূদহর তানলকা: 

৩২ রপ্তানি পারনমর্ (ফ্রাদেদর্ড কাদগ টা পদণ্যর লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৩ রপ্তানি পারনমর্ (লেশীয় পদণ্যর িমুিার লেদত্র ) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৪ রপ্তানি পারনমর্ (ত্রাণ সামগ্রী লপ্ররদির লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৫ রপ্তানি পারনমর্ (উপহার সামগ্রী লপ্ররদির  লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৬ রপ্তানি পারনমর্ (নরদপ্লসদমদন্টর লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৭ রপ্তানি পারনমর্ (লাইভ অযানিম্যাদলর লেদত্র ) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৮ রপ্তানি পারনমর্ (খানল কদন্টইিার/নসনলোদরর লেদত্র ) ১,০০০.০০ র্াকা 

৩৯ রপ্তানি পারনমর্ (ব্যনক্তগত ও পানরবানরক ব্যবহৃত পদণ্যর লেদত্র ) ১,০০০.০০ র্াকা 

৪০ রপ্তানি পারনমর্ ( লর্নষ্টাং পদণ্যর রপ্তানির লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

৪১ রপ্তানি কাম আমোনি পারনমর্ জানর ১,০০০.০০ র্াকা 

৪২ সকল ধরদির রপ্তানি পারনমর্ এর লময়াে বৃনদ্ধ ১,০০০.০০ র্াকা 

৪৩ সকল প্রকার রপ্তানি পারনমর্ এর সাংদশাধি (সিদের  লেদত্র) ১,০০০.০০ র্াকা 

 অন্যান্য লসবাসমূদহর তানলকা: 

৪৪ ঋণ পত্র লখালার সময়সীমা বৃনদ্ধ ২,০০০.০০ র্াকা 

৪৫ জাহাজীকরদণর সময়সীমা বৃনদ্ধ ২,০০০.০০ র্াকা 

৪৬ নিয়াদরন্স পারনমর্ (নসনপ) ৫,০০০.০০ র্াকা 

৪৭ আই আর নস লথদক অব্যাহনত ৫,০০০.০০ র্াকা 

৪৮ অন্যান্য আমোনির পূব টানুমনত ১,০০০.০০ র্াকা 

  [নবাঃদ্রাঃ পরবতী সরকারী নিদে টশিা িা আসা পয টন্ত নিবন্ধি সাংক্রান্ত নি/চাজট আদরাদপর সকল নিয়মাবলী উক্ত নিয়মানুসাদর প্রদযাজয হদব] ] 

(চ) পনরনেবার িাম: ব্যনিগত আনেয়াস্ত্র আমদানির অনুমনত প্রদাি [০১ (এক) বছর  সময়কানলর িন্য] 

প্রস্তানবত ও অনুদমানেত মন্তব্য 

লময়াে নি (র্াকা) পূনব য সকাি নফ িার্ য নছল িা 

০১ (এক বছর) পয টন্ত ২৫,০০০ (পঁনচশ হাজার) র্াকা 
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সকল আঞ্চনলক অনিদসর িাম ও ঠিকািা                                                            পনরনশষ্টাঃ খ 

আঞ্চনলক অনিদসর িাম অনিদসর ঠিকািা  

আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (এিএসনস) ভবি, ললদভল-১৪,৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

লিািাঃ ৯৫৫৩০১৮ 

ইদমইলাঃ controller.dhaka@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, রাজশাহী লহানডাং- ১৩৯/২, আব্দুস লসাবাহাি র্াওয়ার (৫ম তলা), লগ্রর্ার লরাড,কানেরগঞ্জ, েনড়খরদবািা, রাজশাহী।  

লিািাঃ ০৭২১-৭৭২০১৮  

ইদমইলাঃ eo1.rajshahi@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, চট্ট্রগ্রাম সরকারী কার্য্টভবি-১, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম। লিািাঃ ০৩১-৭২১৩৬৮ 

ইদমইলাঃ controller.chittagong@ccie.gov.bd  

আমোনি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, খুলিা ৫১, লকনডএ, এনভনিউ, খুলিা। লিািাঃ ০৪১-৭২০৫৬১।  

ইদমইলাঃ dc.khulna@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বনরশাল নূর প্লাজা (৪থ ট তলা), িতুি বাজার, বনরশাল। লিািাঃ ০৪৩১-৬৩৬৭০ 

ই-লমইলাঃ eo1.barisal@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, রাংপুর কদলজ লরাড, শাপলা চত্বর, র যাব অনিদসর নবপরীদত, (৩য় তলা) রাংপুর। লিািাঃ ০৫২১-৬২৩০৬  

ইদমইলাঃ eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর,কুনমো লচম্বার নবনডাং, রাম্বালা লরাড, রািী বাজার, কুনমো। লিািাঃ ০৮১-৭৬৩৩৪  

ইদমইলাঃ eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, পাবিা সালগানরয়া, স্ক্য়ার লরাড, পাবিা। 

লিািাঃ ০৭৩১-৬৬১০১ 

ইদমইলাঃ eo1.pabna@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসরাজগঞ্জ কাদলক্টর ভবি(নডনস অনিস), নসরাজগঞ্জ। লিাি:-০৭৫১-৬৪০১৭ 

ই-লমইল : eo1.sirajgonj@ccie.gov.bd  

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর,নসদলর্ উনম ট-৫৬, নশবগঞ্জ, নসদলর্-৩১০০।  

লিাি  :   ০৮২১-৭৬০৫৬৮ 

ই-লমইল : ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ময়মিনসাংহ ৭৬/নস,নসদক ল াষ লরাড, ময়মিনসাংহ। লিাি-০৯১-৬৭৭৭১ 

ই-দমইল : eo1.mymensingh@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বগুড়া নরভার নভউ কিদভশি লসন্টার, ৩য় তলা, ৩/এ, িার্াইপাড়া (লবৌ-বাজার), এসনপ নিজ সাংলে, বগুড়া।  

লিাি : ০২-৫৮৯৯০৩৭৩১  

ই-দমইল : eo1.bogra@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নেিাজপুর কানলতলা, নেিাজপুর।  লিাি: ০৫৩১-৬১০৮২ 

ই-দমইল : eo1.dinajpur@ccie.gov.bd 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, িওগাঁ কাচারী লরাড, পুরাতি লকার্ ট ভবি, িওগাঁ।  লিাি: ০৭৪১-৬১৯৪৬ 

ই-দমইল:  eo1.naogaon@ccie.gov.bd 

mailto:controller.chittagong@ccie.gov.bd
mailto:eo1.mymensingh@ccie.gov.bd
mailto:eo1.bogra@ccie.gov.bd
mailto:eo1.dinajpur@ccie.gov.bd
mailto:eo1.naogaon@ccie.gov.bd
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      আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অনধেপ্তদরর সকল নিব টাহী অনিসাদরর িাম, পেবী, লমাবাইল িম্বর ও েপ্তর:                                                                                  পনরনশষ্টাঃ গ 

ক্রনমক িাং কম টকতটা/কম টচারীদের িাম পেবী লমাবাইল িম্বর দির  

১ জিাব লমাাঃ এমরাি লহাদসি নিব টাহী অনিসার ০১৯১৪৪২৪৭৩৪ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

২ জিাব লমাাঃ আব্দুল আনজজ আকি নিব টাহী অনিসার ০১৭১৫০৬৩৮১২ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৩ জিাব মাসুে আলম নিব টাহী অনিসার ০১৮৫২০০৪১৩২ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৪ জিাব মনিজুল সরোর নিব টাহী অনিসার ০১৯১৬৩৮২০৯২ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৫ জিাব িাহনমো নছিাত নিব টাহী অনিসার ০১৭১৭৫১৯৩৯১ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৬ জিাব দুলাল চন্দ্র মজুমোর নিব টাহী অনিসার ০১৭১৫৪৫১২৮৪ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৭ জিাব লমাাঃ জানহদুল আলম লচৌধুরী নিব টাহী অনিসার ০১৭১৬২৮০৯৭২ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

৮ জিাব লবলাল লহাসাইি নিব টাহী অনিসার ০১৭৩৫৪৩২৮২২ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, চট্টগ্রাম 

৯ জিাব নমলর্ি নমস্ত্রী নিব টাহী অনিসার ০১৯১৮৮৪৬৭২৭ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

১০ জিাব লমাাঃ রাজ আহদেে রাজু  নিব টাহী অনিসার ০১৭২২৪২৯৮৪৩ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

১১ জিাব লমাসাাঃ মনরয়ম খাতুি নিব টাহী অনিসার ০১৭১০৫৯২০৭৬ আমদানি ও রিানি প্রিাি নিয়ন্ত্রনকর দির 

১২ জিাব লমাাঃ আবদুল হানলম নিব টাহী অনিসার ০১৭১৭৫৪৪৬৮৭ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা  

১৩ জিাব লমাাঃ আল-আনমি নিব টাহী অনিসার ০১৭৪৬৮৮৮৫৪১ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, কুনমল্লা।  

১৪ জিাব লমাাঃ রুহুল আনমি নিব টাহী অনিসার ০১৭২৭৬৪৩১৭৬ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, বনরশাল  

১৫ জিাব লাভলী রািী সাহা নিব টাহী অনিসার ০১৯২৫৩১৩৮১৫ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, ময়মিনসংহ  

১৬ জিাব মাহাবুবুল হুো জাদমে নিব টাহী অনিসার ০১৭১১০৬৯০০৫ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, কুনমল্লা। 

১৭ জিাব রনি কুমার সরকার  নিব টাহী অনিসার ০১৭১২০৩১৪৯৩ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, বগুড়া।  

১৮ জিাব নেপাল বড়ুয়া  নিব টাহী অনিসার ০১৯২৩৮২৬৯৩৫ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

১৯ জিাব লমাাঃ লরজাউল কনরম নিব টাহী অনিসার ০১৭২১৪৮৬৪৭৪ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২০ জিাব লস্ক্র হানরস লমাহােে নিব টাহী অনিসার ০১৭৪৬২৪৫৭৮৮ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২১ জিাব নুসরাত জাহাি নিব টাহী অনিসার ০১৭১০৯৭১৬৯৯ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২২ জিাব বসয়ো স্বীকৃনত রহমাি নিব টাহী অনিসার ০১৭১৪৫৮৩২৮৬ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২৩ জিাব লমাাঃ মাহাবুর রহমাি সানকল নিব টাহী অনিসার ০১৭৩৫২২১৪৭৮ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২৪ জিাব লমাাঃ রনি নময়া নিব টাহী অনিসার ০১৭৫৪৪৫৩১১৩ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, ঢাকা। 

২৫ জিাব লসৌরভ হাসাি নিব টাহী অনিসার ০১৭২১০১৮৩১৮ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, চট্টগ্রাম 

২৬ জিাব লমাাঃ আল-আনমি নময়া নিব টাহী অনিসার ০১৭৩৮৫৭২৪৬৭ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, চট্টগ্রাম 

২৭ জিাব লমাাঃ আব্দুোহ-আল-হারুি নিব টাহী অনিসার ০১৭৪০৬৪৫২৩০ আমদানি ও রিানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রনকর দির, খুলিা 

২৮ জিাব লমাাঃ শামীম  নিব টাহী অনিসার ০১৭২৩৩৭৩৮৭৮ আমদানি ও রিানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রনকর দির, রািশাহী ও অনতনরি দানয়ত্ব 

আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, িওগাঁ। 

২৯ জিাব লমাাঃ মদিায়ার লহাদসি তপু নিব টাহী অনিসার ০১৯১৩১৬৯৪৪১ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দপ্তর, নসনলে  

৩০  জিাব প্রশান্ত নবশ্বাস নিব টাহী অনিসার ০১৯১১৬৭৪০৪৫ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, বনরশাল 

৩১ জিাব লমাাঃ জনহরুল ইসলাম নিব টাহী অনিসার ০১৭১৭০৭৩৩২৬ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, নসনলে 

৩২ জিাব সমীর বাড়ড় নিব টাহী অনিসার ০১৭২১৭৩৭৪৭৪ আমদানি ও রিানি নিয়ন্ত্রনকর দির, চট্টগ্রাম  
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৩৩ জিাব মৃতুযঞ্জয় োস নিব টাহী অনিসার 

(অনতনরক্ত োনয়ত্ব)  

০১৭৯৮০৪০১৮০ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, পাবিা ও অনতনরি দানয়ত্ব 

আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, নসরািগঞ্জ। 

৩৪ জিাব লমাাঃ সনিউল আলম নিব টাহী অনিসার ০১৭১২৫৪৭৪২৪ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, রুংপুর ও অনতনরি দানয়ত্ব 

আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, নদিািপুর। 

৩৫ জিাব রায়হািা তাসনমি আহদমে নিব টাহী অনিসার ০১৭১৮০৮৪৮৮২ আমদানি ও রিানি সহকারী নিয়ন্ত্রনকর দির, ময়মিনসংহ। 

 


