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Online Licensing Module (OLM) এর মাধ্যকম সেবা প্রদাি েংক্রান্ত নিকদ েনিো 

 

প্রধাি পৃষ্ঠক াষে 

জ্িাব সিখ রনিকুল ইেলাম ন এএ, প্রধাি নিয়ন্ত্রে (অনিনরক্ত েনিব) 

 

 পৃষ্ঠক াষে 

জ্িাব িন্দি কুমার বনিে, অনিনরক্ত প্রধাি নিয়ন্ত্রে (িলনি দানয়ত্ব) 

 

োনব েে েহক ানিিায় 

জ্িাব সমাোঃ মাসুদুল মান্নাি, নিয়ন্ত্রে  

জ্িাব সমাহাম্মদ খায়রুল আলম, যুগ্ম-নিয়ন্ত্রে 

জ্িাব সমাহাম্মদ মাহমুদুল হে, উ -নিয়ন্ত্রে 

জ্িাব সমাোঃ িানরকুল ইেলাম, েহোরী নিয়ন্ত্রে 

জ্িাব সমা.হানববুর রহমাি সুমি, েহোরী নিয়ন্ত্রে 

জ্িাব সমাহাম্মদ সুমি মাহবুব, েহোরী নিয়ন্ত্রে 

জ্িাব িাহনমদা নিিাি, নিব োহী অনিোর 

জ্িাব লস্কর হানরে সমাহাম্মদ, নিব োহী অনিোর 

জ্িাব সেয়দা স্বীকৃনি রহমাি, নিব োহী অনিোর 

জ্িাব সমাোঃ রাজ্ আহকম্মদ রাজু, নিব োহী অনিোর 

জ্িাব সমাোঃ নুকর আলম, উচ্চমাি েহোরী 

জ্িাব সমাোঃ সুজ্ি নমঞা, উচ্চমাি েহোরী 

জ্িাব োউিার আহকমদ, উচ্চমাি েহোরী 

জ্িাব সমা: নুরুল হে, অনিে েহোরী োম-েনিউটার মুদ্রাক্ষনরে  

জ্িাব সমাোঃ োকয়ি ইেলাম, অনিে েহোরী োম-েনিউটার মুদ্রাক্ষনরে 

   

নিজ্াইি ও েমন্বকয়  

জ্িাব সমাোঃ নেরাজুল ইেলাম, েহোরী নিয়ন্ত্রে  

জ্িাব সমাোঃ জ্ানহদুল আলম সিৌধুরী, নিব োহী অনিোর 
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OLM আইডি তৈরীর প্রডিয়া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 OLM আইডি তৈরীর সময় অবশ্যই প্রডৈষ্ঠানের ডেজস্ব ই-মমইল ও মমাবাইল েম্বর ব্যবহার করনৈ হনব ।  

 আইডি তৈরী প্রডিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর olm.ccie.gov.bd ডলিংনক প্রনবশ কনর Log in বাটনে ডিক কনর E-

mail ও Password ডিনয় Log in করনৈ পারনবে এবিং কাডিৈ মসবার জন্য আনবিে করনৈ পারনবে । 

 একবার OLM আইডি তৈরী করনল OLM প্রিত্ত মেনকাে মসবার জন্য আনবিে করনৈ পারনবে এনেনে বারবার আইডি 

তৈরীর প্রনয়াজে মেই ।   

 আইডি ও পাসওয়াি ড ম াপেীয় ও পরবৈীনৈ OLM মসবা গ্রহনের জন্য সিংরেে করনৈ হনব ।  

Google Chrome, Mozilla বা অন্য 

মকাে Internet ব্রাউজানরর মাধ্যনম সরাসডর 

olm.ccie.gov.bd ডলিংনক প্রনবশ 

করুে 

টপবানরর িােপানশ New Account/ID মৈ ডিক করুে ।  

সঠিক/তবধ োম, মমাবাইল েম্বর, বৈডমাে ঠিকাো, ই-মমইল, 

পাসওয়াি ড ও কযাপচা মকাি ডিনয় Sign Up form পূরে কনর 

Submit বাটনে ডিক করনল মমাবাইল েম্বনর একটি 

Activation Code মপ্ররে করা হনব ।  

মমাবাইল েম্বনর মপ্রডরৈ Activation Code টি প্রনবশ 

কডরনয় Verify বাটনে ডিক করুে । 

Activation successful বাৈডা 

প্রিশ ডনের মাধ্যনম আপোর OLM আইডি 

তৈরী প্রডিয়া সম্পন্ন হনব ।        
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         OLM এ সেবার আববদন প্রক্রিয়া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 কাক্রিত সেবার আববদবনর Tracking নম্বর ক্রদবয় আববদবনর েব ববেষ অবস্থা জানা যাবে।       

 আববদন প্রক্রিয়া েফলভাবব েম্পন্ন হওয়ার পর olm.ccie.gov.bd ক্রলিংবক প্রববে কবর Log in বাটবন ক্রিক কবর 

আপনার E-mail ও Password ক্রদবয় Log in কবর সযবকান েময় েনদ ডাউনবলাড/ক্রপ্রন্ট করা যাবে।   

 

Google Chrome, Mozilla বা অন্য 

সকান Internet ব্রাউজাবরর মাধ্যবম েরােক্রর 

olm.ccie.gov.bd ক্রলিংবক প্রববে 

কবর Log in বাটবন ক্রিক করুন   

E-mail ও Password ক্রদবয় Log in করুন  

বাম পাবের সেবার তাক্রলকা সেবক কাক্রিত সেবায় ক্রিক করুন 

সেবার জন্য প্রবয়াজনীয় তথ্য পূরণ কবর ও স্ক্যানকৃত মূল 

ডকুবমন্টেমূহ আপবলাড কবর Save & Submit বাটবন ক্রিক 

করুন  

অভযন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ সেবষ সেবা/েনদ 

প্রদাবনর বাতবা SMS এর মাধ্যবম জাক্রনবয় 

সদওয়া হবে  ।        

Online-Challan Payment এ ক্রিক কবর (অনলাইন 

ব্ািংক্রকিং/সমাবাইল ব্ািংক্রকিং) Payment প্রদান েম্পন্ন করল 

Payment Successful বাতবা প্রদক্রে বত হবব এবিং 

আববদন দাক্রিল প্রক্রিয়া েম্পন্ন হবব ।    
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সেবার নামঃ আমদানন ননবন্ধন েনদপত্র (বানিনযিক আইআরনে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম 

পূরনির ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় লগ ইন 

করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা IRC Commercial  সেবাটি 

নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ আবনিকভানব 

পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি করনত 

হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, ব্াংক 

একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে ননর্ িানরত 

েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর 

মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদ সট্রি লাইনেন্স (ব্বোর র্রনি আমদাননকারক উনেখপূব িক); 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/ নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ।    

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র;  

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র 

প্রনোযি);  

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদ সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ 

পদ্ধনত 

আমদানন েীমা ননবন্ধন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৫,০০০  

 

 

 

    ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ৪০,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ৫০,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ৬০,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ৭০,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৮০,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ অনলাইননই 

পনরনোর্ করনত হনব।  

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত সেবা 

গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত IRC Commercial সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত 

পারনবন।  
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সেবার নামঃ বানিনযিক  আমদানন ননবন্ধন েনদ বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম 

পূরনির ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় লগ ইন 

করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Renew Application 

click কনর ট্রিানকং নাম্বার নদনয় Search button Click করনল   সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন 

ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ আবনিকভানব 

পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি করনত 

হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, ব্াংক 

একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে ননর্ িানরত 

েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর 

মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র/ নরটান ি দানখনলর নরনেপ্ট কনপ।    

২) নবন োটি িনফনকট। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ 

পদ্ধনত 

আমদানন েীমা নবায়ন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৩,০০০  

 

 

   ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ৬,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ১৫,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ২২,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৩২,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ অনলাইননই 

পনরনোর্ করনত হনব।  

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত সেবা 

গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত IRC Commercial সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত 

পারনবন।  
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সেবার নামঃ রিানন ননবন্ধন েনদপত্র (ইআরনে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা ERC সেবাটি নেনলক্ট 

করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স (ব্বোর র্রনি রিাননকারক উনেখপূব িক); 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ।    

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র 

প্রনোযি);  

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ ১০০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ১৫০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত ERC সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ রিানন ননবন্ধন েনদ বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Renew 

Application click কনর ট্রিানকং নাম্বার নদনয় Search button Click করনল   সেবার 

যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র/নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ।    

২) নবন োটি িনফনকট।  

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নবায়ন নফ ৭০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ১০৫০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত ERC সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ এিহক নেল্প আমদানন ননবন্ধন েনদ  (নেল্প আই আর নে নতুন) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন 

ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা IRC সেবাটি নেনলক্ট কনর Industrial IRC 

(First Adhoc) click করনল ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ আবনিকভানব পূরি করনত হনব 

অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন আেনব এবং অনলাইননই 

নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, 

নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য 

ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় 

সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য 

প্রনয়াযনীয় কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ pdf, 

jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) েংনিষ্ট সপােনকর সুপানরে 

২) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও কারখানায় ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স;  

৩) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ।  

৪)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৫) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৬) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID)/ পােনপাট ি/ যন্মননবন্ধননর কনপ; 

৭) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৮) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র প্রনোযি);  

৯) সপােনকর সুপানরনের কনপ (এিহনকর সেনত্র আইআরনে যানরর পূরিকৃত ক-অংে/এইি এে সকাি েম্বনলত 

কািাঁমানলর/েন্ত্াংনের তানলকােহ); 

১০) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র প্রনোযি);  

১১) হালানাগাদকৃত ফায়ার লাইনেন্স (কারখানা ঠিকানায়); 

১২) সপােক কর্তিক নেল্প প্রকনল্পর ননবন্ধন পনত্রর কনপ (প্রথম এিহনকর সেনত্র); 

১৩) যনয়ন্ট সভঞ্চার এনগ্রনমন্ট (নদেী-নবনদেী সেৌথ নবনননয়ানগর সেনত্র) [শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পাননর সেনত্র ] 

১৪) নলস্ট অব এমপ্লয়ীয (নাম,পদবী,নবতন ও যাতীয়তা েম্বনলত) [নদেী-নবনদেী সেৌথ নবনননয়াগ/১০০% নবনদেী 

নবনননয়ানগর সেনত্র]; 

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 
 

সেবার মূল্য এবং 

পনরনোর্ পদ্ধনত 

 

আমদানন েীমা ননবন্ধন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৫,০০০  

 

 

 

    ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ৪০,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ৫০,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ৬০,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ৭০,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৮০,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ অনলাইননই পনরনোর্ 

করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর 

েময়েীমা 

 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত সেবা গ্রহীতা 

তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত IRC Industrial সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ নেল্প আমদানন ননবন্ধন েনদ বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Renew 

Application Click কনর ট্রিানকং নাম্বার নদনয় Search button Click করনল  সেবার 

যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র।    

২) নবন োটি িনফনকট। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

আমদানন েীমা নবায়ন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৩,০০০  

 

 

   ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ৬,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ১৫,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ২২,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৩২,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ 

অনলাইননই পনরনোর্ করনত হনব।   

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত IRC Industrial সেবার েনদ নপ্রন্ট 

কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ অন্যান্য এিহক(Other Adhoc) নেল্প আমদানন ননবন্ধন েনদ (ননয়নমতকরনির সেনত্র)  

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা IRC নেনলক্ট কনর 

Industrial IRC ( Other Adhoc) Click করনল ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স; 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ।    

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৯) ব্াংক কর্তিক প্রতিয়নকৃত এলনে নববরিীেহ সুপানরেকৃত আমদানন স্বনের ৭০% ব্বহানরর প্রামানিক 

দনলল (ননয়নমতকরনির সেনত্র); 

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

আমদানন েীমা ননবন্ধন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৫,০০০  

 

 

 

    ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ৪০,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ৫০,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ৬০,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ৭০,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৮০,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ 

অনলাইননই পনরনোর্ করনত হনব।  

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত Industrial IRC (Other 

Adhoc) সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ বহুযানতক আমদানন ননবন্ধন েনদ  (আই আর নে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা IRC সেবাটি নেনলক্ট কনর 

Multinational IRC Click করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স (ব্বোর র্রনি আমদাননকারক উনেখপূব িক); 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র।    

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID)/ যন্ম ননবন্ধন েনদ/পােনপাট ি (বাংলানদেী হনল)এবং 

আনবদনকারীর  পােনপাট িেহ ওয়াকি পারনমট (নবনদেীনদর সেনত্র); 

৬) যনয়ন্ট সভঞ্চার এনগ্রনমন্ট (নদেী-নবনদেী সেৌথ নবনননয়ানগর সেনত্র) 

৭) বাংলানদে নবনননয়াগ উন্নয়ন কর্তিপনের অনুনমাদনপত্র (প্রনোযি সেনত্র) 

৮) ) নবনদেীনদর ববর্ ওয়াকি পারনমট/অথরাইনযেন সলটার; 

৯) নলস্ট অব  এমপ্লয়ীয (নাম,পদবী,নবতন ও যাতীয়তা েম্বনলত) 

১০) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২/ োটি িনফনকট অব ফাইনলং (প্রনোযি 

সেনত্র);  

১১। সপােনকর ননবন্ধন (প্রনোযি সেনত্র) 

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

আমদানন েীমা ননবন্ধন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৫,০০০  

 

 

 

    ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ৪০,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ৫০,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ৬০,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ৭০,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৮০,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ 

অনলাইননই পনরনোর্ করনত হনব।   

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত Multinational IRC সেবার েনদ 

নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ বহুযানতক আমদানন ননবন্ধন েনদ বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় লগ ইন 

করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Renew Application Click 

কনর ট্রিানকং নাম্বার নদনয় Search button এ নিক করনল  সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

এর পর েকল িকুনমন্টে আপনলাি কনর আনবদন েম্পন্ন করনত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ আবনিকভানব পূরি 

করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন আেনব 

এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট 

ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে ননর্ িানরত 

েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর মাধ্যনম 

নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

 

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র।     

২) নবন োটি িনফনকট।  

  
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

আমদানন েীমা নবায়ন নফ ভিাট 

(i) ৫,০০,০০০ পে িন্ত (৫ লাখ পে িন্ত) ৩,০০০  

 

 

   ১৫% 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পে িন্ত (২৫ লাখ পে িন্ত) ৬,০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ লাখ পে িন্ত) ১০,০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পে িন্ত (১ সকাটি পে িন্ত) ১৫,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫ সকাটি পে িন্ত) ২২,০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (২০ সকাটি পে িন্ত) ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ পে িন্ত (৫০ সকাটি পে িন্ত) ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ি (১০০ সকাটি হনত 

তদুর্ধ্ি)  

৩২,০০০ 

 আনবদননর েময় উপনরাক্ত ননর্ িানরত ছক অনুোয়ী Import Slab নেনলক্ট কনর সেবার নফ অনলাইননই পনরনোর্ 

করনত হনব।   

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত সেবা 

গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত Multinational IRC সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত 

পারনবন।  
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সেবার নামঃ বহুযানতক রিানন  ননবন্ধন েনদপত্র (ই আর নে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা ERC Select কনর 

Multinational ERC  সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত 

হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স (ব্বোর র্রনি রিাননকারক উনেখপূব িক); 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র।    

৩) মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র 

প্রনোযি);  

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নফ ১০০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ১৫০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত Multinational ERC  সেবার েনদ 

নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ বহুযানতক রিানন  ননবন্ধন েনদ বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Renew 

Application Click করার পর  ERC সেবাটি নেনলক্ট কনর Multinational ERC 

click কনর ট্রিানকং নাম্বার নদনয় Search button Click করনল ননর্ িানরত আনবদন ফরম 

প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র।    

২) নবন োটি িনফনকট। 

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নবায়ন নফ ৭০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ১০৫০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব।  

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত Multinational ERC  সেবার েনদ 

নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ রিানন ননবন্ধন েনদ (ইনেনন্টং) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা ERC (Indenting)  

সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ pdf, 

jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স (ব্বোর র্রনি ইনেনন্টং উনেখপূব িক); 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/ নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ ।    

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র;  

৪) বাংলানদে ইনেনন্টং এনযন্টে এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র প্রনোযি);  

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

 নফ ৫০০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৭৫০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত ERC (Indenting) সেবার েনদ নপ্রন্ট 

কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ রিানন ননবন্ধন েনদ (ইনেনন্টং) বানে িক নবায়ন 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা ERC (Indenting)  

সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

 

১) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স নরটান ি এর েনদপত্র।     

২) নবন োটি িনফনকট।  
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

 নফ ২৫০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৩৭৫০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত ERC (Indenting) সেবার েনদ নপ্রন্ট 

কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ প্রনতষ্ঠাননর নাম, ঠিকানা ও মানলকানা  পনরবতিন (েকল র্রননর ননবন্ধন েননদর সেনত্র) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Change 

Information Select কনর ওনয়বোইনটর িানপাে সথনক new request change  

     সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

*** প্রনতষ্ঠাননর নাম/ঠিকানা/ মানলকানা পনরবতিননর সেনত্র  পনরবনতিত ঠিকানায় নননম্নাক্ত কাগযানদ যমা 

প্রদান করনত হনব- 

১. প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদন পত্র; 

২)  প্রনতষ্ঠাননর  নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃত সট্রি লাইনেন্স; 

২) ই-টিআইএন ও হালনাগাদ আয়কর প্রতিয়নপত্র/ নরটান ি যমা সদয়ার নরনেপ্ট কনপ ।   

৩)  মননানীত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID);  

৬)  োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন, [ফম ি-১০, ও ফম ি-১২  শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পাননর সেনত্র) 

৭) সরনযস্ট্রাি অংেীদারী চুনক্তপত্র (শুধুমাত্র অংেীদারী প্রনতষ্ঠাননর সেনত্র) 

৮) সপােনকর সুপানরে ( শুধুমাত্র নেল্প আইআরনের সেনত্র) 

  

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নফ ২০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৩০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত িানহত সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ মননাননত ব্াংক পনরবতিন (েকল র্রনির ননবন্ধন েননদর সেনত্র) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Change 

Information Select কনর ওনয়বোইনটর িানপাে সথনক new request change  

     সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদন পত্র; 

২) আইআরনে সত উনেনখত ব্াংনকর অনাপনি; 

৩)  পনরবনতিত ব্াংনকর প্রতিয়নপত্র; 

৪) OLM হনত প্রাি ননবন্ধন কনপ; 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

 নফ ২০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৩০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত িানহত সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ আমদানন ননবন্ধন েননদর আমদানন েীমা/নেিী/নলনমট পনরবতিন (হ্রাে/বৃনদ্ধ) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Change 

Information Select কনর ওনয়বোইনটর িানপাে সথনক new request change  

     সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

আমদানী েীমা বাড়াননার যন্য: 

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদনপত্র;   

২) স্লাব অনুোয়ী ই-সপনমন্ট;  

৩)  OLM হনত প্রাি ননবন্ধন কনপ; 

আমদানন েীমা কমাননার যন্য:  

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদনপত্র; 

২) নবগত ০৩ বছনরর প্রনতষ্ঠাননর এলনে নববরিীেহ েংনিষ্ট ব্াংনকর সুপানরেপত্র; 

৩) OLM হনত প্রাি ননবন্ধন কনপ; 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নফ ২০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৩০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত িানহত সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ নেল্প আমদানন ননবন্ধন েননদর আমদানন স্বে পনরবতিন (হ্রাে/বৃনদ্ধ) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনির 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়িানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগ ইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িিােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা Change 

Information Select কনর ওনয়বোইনটর িানপাে সথনক new request change  

     সেবাটি নেনলক্ট করনল সেবার যন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব।  

 আনবদন ফরম প্রনয়াযনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরি করনত হনব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরি করনত হনব অন্যথায় আনবদনফরম োবনমট করা োনব না।  

 আনবদন ফরম পূরি সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার স্ক্িান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘনর আপনলাি 

করনত হনব।  

 আনবদন ফরম পূরি ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর অপেন 

আেনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনত্র ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতিানদ) এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত 

হনব।  

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব।  

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগযানদ েঠিক থাকা োনপনে অভিন্তরীি প্রনেয়াকরি সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগযানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার যন্য যানননয় সদয়া হনব।   

সেবা প্রানির যন্য প্রনয়াযনীয় 

কাগযপত্র 

 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরি এর পাোপানে সে েকল িকুনমন্টে এর রনিন স্ক্িানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইয েনব িাচ্চ 5MB)  আপনলাি সেগুনলা ননম্নরূপঃ  

প্রনতষ্ঠাননর প্যানি নেল্প প্রনতষ্ঠাননর আমদানন স্বে পনরবতিননর আনবদন পত্র েহ- 

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদন পত্র; 

২) েংনিষ্ট সপােনকর সুপানরেপত্র;    

৩)  আমদাননস্বে অনুোয়ী বনর্ িত নফ; 

৪) স্বীকৃত সিম্বার/ব্বোয় েংনিষ্ট সট্রি এনোনেনয়েননর হালনাগাদকৃত েদস্যতা েনদ; 

৫) আনবদনকারীর যাতীয় পনরিয়পত্র (NID); 

৬) নবনেোনয়ত ব্বোয়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাননর আমদানন/রিাননর সেনত্র প্রনয়াযনীয় লাইনেন্স/ অনুমনতপত্র;  

৭) সরনযস্টাি ি অংনেদারী দনলল ো আরনযএেনে হনত যানরকৃত (শুধুমাত্র অংেীদানর ব্বোর সেনত্র 

প্রনোযি);  

৮) োটি িনফনকট অব ইনকনপ িানরেন এবং হালনাগাদকৃত ফরম-১২ (শুধুমাত্র নলনমনটি সকাম্পানীর সেনত্র 

প্রনোযি);  

উনেখ্য সে, েকল কাগযানদনত সট্রি লাইনেন্স এর ঠিকানার োনথ নমল থাকনত হনব। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
 নফ ২০০০/- ও ১৫% ভিাট বাবদ ৩০০/- আনবদনপত্র োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরি ও েকল কাগযানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 
 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরি এেএমএে োনব। পরবতীনত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত িানহত সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন।  
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সেবার নামঃ স্থায়ী ভিভিতে আমদাভন পারভমট (েরকারী প্রকতের জন্য) 

সেবা প্রদান েম্পভকিে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন ফরম পূরতের 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েফটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি ি ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতের পর বাম ভদতক একটি িযােতবাি ি প্রদভে িে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপেতন ভিক কতর Permanent োভি িেটি ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য 

ভনর্ িাভরে আতবদন ফরম প্রদভে িে হতব। ।  

 আতবদন ফরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরে করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরে করতে হতব অন্যথায় আতবদন ফরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন ফরম পূরে সেতে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ িাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন ফরম পূরে ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সেতে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপেন আেতব এবং অনলাইতনই ভফ প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ িাভরে ভফ েমূহ 

সিভবট কাি ি, সেভিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকাে, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতোর্ করতে হতব।  

 ভফ পভরতোতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপেতন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন ফরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীে প্রভেয়াকরে 

সেতে ভনর্ িাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ িাভরে ফরম পূরে এর পাোপাভে সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (ফাইল 

ফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব িাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১) প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২) কমাভে িয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪) কাভি অব অভরভজন/ োটি িভফতকট অব অভরভজন; 

৫) এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬) েংভিষ্ট মন্ত্রোলয়/ সপােক কর্তিপে কর্তিক সুপাভরেপে;  

৭) চুভিপতের কভপ  

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতোর্ পদ্ধভে  

 

 উপর্য িি ভফ বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতোর্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে িভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ িাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরে SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ স্থায়ী ভিভিতে আমদাভন পারভমট (সবেরকারী প্রভেষ্ঠাতনর জন্য ) 

সেবা প্রদান েম্পভকিে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন ফরম পূরতের 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েফটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি ি ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতের পর বাম ভদতক একটি িযােতবাি ি প্রদভে িে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপেতন ভিক করার পর োভি িে সনম Permanent সেবাটি প্রাভি পূব িক ভেতলক্ট 

করতল সেবার জন্য ভনর্ িাভরে আতবদন ফরম প্রদভে িে হতব।  

 আতবদন ফরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরে করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরে করতে হতব অন্যথায় আতবদন ফরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন ফরম পূরে সেতে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ িাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন ফরম পূরে ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সেতে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপেন আেতব এবং অনলাইতনই ভফ প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ িাভরে ভফ েমূহ 

সিভবট কাি ি, সেভিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকাে, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতোর্ করতে হতব।  

 ভফ পভরতোতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপেতন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন ফরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীে প্রভেয়াকরে 

সেতে ভনর্ িাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ িাভরে ফরম পূরে এর পাোপাভে সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (ফাইল 

ফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব িাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১)   প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২)   কমাভে িয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪)   কাভি অব অভরভজন/ োটি িভফতকট অব অভরভজন; 

৫)  এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬)  েংভিষ্ট মন্ত্রোলয়/ সপােক কর্তিপে কর্তিক সুপাভরেপে (প্রতোজয সেতে) ;  

৭)  চুভিপতের কভপ (প্রতোজয সেতে)।   

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতোর্ পদ্ধভে  

 

 উপর্য িি ভফ বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতোর্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে িভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ িাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরে SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ স্থায়ী ভিভিতে আমদাভন পারভমট (ইকুযইটি সেয়াতরর ভিভিতে) 

সেবা প্রদান েম্পভকিে েথ্যঃ 

 

 

অনলাইতন আতবদন ফরম পূরতের 

ভনয়মাবলী 

 আতবদনকারীতক OLM েফটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি ি ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতের পর বাম ভদতক একটি িযােতবাি ি প্রদভে িে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপেতন ভিক করার পর োভি িে সনম Equity Share সেবাটি প্রাভি পূব িক 

ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ িাভরে আতবদন ফরম প্রদভে িে হতব।  

 আতবদন ফরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরে করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরে করতে হতব অন্যথায় আতবদন ফরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন ফরম পূরে সেতে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ িাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন ফরম পূরে ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সেতে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপেন আেতব এবং অনলাইতনই ভফ প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ িাভরে ভফ েমূহ 

সিভবট কাি ি, সেভিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকাে, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতোর্ করতে হতব।  

 ভফ পভরতোতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপেতন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন ফরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীে প্রভেয়াকরে 

সেতে ভনর্ িাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ িাভরে ফরম পূরে এর পাোপাভে সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (ফাইল 

ফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব িাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১) প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২) কমাভে িয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪)  কাভি অব অভরভজন/ োটি িভফতকট অব অভরভজন; 

৫) এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬)  সপােক কর্তিপে কর্তিক ইসুযকৃে সুপাভরেপে ;  

৭) ) সপােক কর্তিপে অনুতমাভদে আমদাভনেব্ পতের োভলকা।   

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতোর্ পদ্ধভে 

 

 উপর্য িি ভফ বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০ টাকা আতবদনপে োবভমট 

করার েময় অনলাইতন পভরতোর্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা 
 ৩ কাে িভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি 

 আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ িাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরে SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ স্থায়ী ভিভিতে আমদাভন পারভমট (পূব িানুমভেপতের ভিভিতে) 

সেবা প্রদান েম্পভকিে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন ফরম পূরতের 

ভনয়মাবলী 

 আতবদনকারীতক OLM েফটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি ি ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতের পর বাম ভদতক একটি িযােতবাি ি প্রদভে িে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপেতন ভিক করার পর োভি িে সনম Prior Permission Basis সেবাটি 

প্রাভি পূব িক ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ িাভরে আতবদন ফরম প্রদভে িে হতব।  

 আতবদন ফরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরে করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরে করতে হতব অন্যথায় আতবদন ফরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন ফরম পূরে সেতে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ িাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন ফরম পূরে ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সেতে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপেন আেতব এবং অনলাইতনই ভফ প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ িাভরে ভফ েমূহ 

সিভবট কাি ি, সেভিট কাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকাে, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতোর্ করতে হতব।  

 ভফ পভরতোতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপেতন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন ফরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীে প্রভেয়াকরে 

সেতে ভনর্ িাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ িাভরে ফরম পূরে এর পাোপাভে সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (ফাইল 

ফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব িাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১)  প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২)  কমাভে িয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪)  কাভি অব অভরভজন/ োটি িভফতকট অব অভরভজন; 

৫)  এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬)  প্রর্ান ভনয়ন্ত্রক কর্তিক ইসুযকৃে পূব িানুমভেপে ;  

 

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতোর্ পদ্ধভে 

 

 উপর্য িি ভফ বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতোর্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা 
 ৩ কাে িভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি 

 আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ িাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরে SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ আমদাভন পারভমতটর সময়াদ বৃভদ্ধ 

 

সেবা প্রদান েম্পভকিে েথ্যঃ 

 

অনলাইতন আতবদন ফরম পূরতের 

ভনয়মাবলী 

 আতবদনকারীতক OLM েফটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি পােওয়াি ি ভদতয় 

লগইন করতে হতব।  

 প্রতবতের পর বাম ভদতক একটি িযােতবাি ি প্রদভে িে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো EP/IP Time 

Extension সমনুতে Click কতর IP ভেতলক্ট করতল উি োভি িতের জন্য ভনর্ িাভরে আতবদন 

ফরম প্রদভে িে হতব। 

 আতবদন ফরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরে করতে হতব। লাল োরকা(*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরে করতে হতব অন্যথায় আতবদন ফরম োবভমট করা োতব না। 

 আতবদন ফরম পূরে সেতে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ ভনর্ িাভরে ভফতে আপতলাি 

করতে হতব। 

 আতবদন ফরম পূরে ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সেতে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট প্রদাতনর 

অপেন পাওয়া োতব এবং অনলাইতনই ভফ প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ িাভরে ভফ েমূহ সিভবট কাি ি, 

সেভিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকাে, নগদ, রতকট ইেযাভদ) এর মাধ্যতম 

পভরতোর্ করতে হতব। 

 ভফ পভরতোতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপেতন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব। 

 আতবদন ফরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীে প্রভেয়া করে সেতে 

ভনর্ িাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান ঘাটভে থাকতল 

এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব। 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইতন ভনর্ িাভরে ফরম পূরে এর পাোপাভে আপতলািকৃে িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যানকভপ 

(ফাইলফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব িাচ্চ 5MB) ভনম্নরূপঃ 

১) আতবদন পে; 

 ১) আতবদন পে; 

২) পতের ইনিতয়ে; 

৩) আমদাভন পারভমতটর কভপ; 

৪) েংভিষ্ট মন্ত্রোলয়/ সপােক কর্তিপে কর্তিক সুপাভরেপে (প্রতোজয সেতে)।  

 

 ২) পতের ইনিতয়ে; 

 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতোর্ পদ্ধভে 

  

ভফ বাবদ ২০০০/- ও ১৫% িযাট বাবদ ৩০০/- আতবদনপে োবভমট করার েময় অনলাইতন সপতমন্ট করতে হতব। 

 

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা 
 ৩ কাে িভদবে ( েথ্যাভদ েঠিকিাতব পূরে ও েকল কাগজাভদ দাভখল োতপতে) 

 

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি 

 আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ িাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরে এেএমএে োতব। 

পরবেীতে সেবাগ্রহীো োর OLM একাউতন্ট প্রতবে কতর কাভিে সেবার েনদ ভপ্রন্ট কতর ভনতে 

পারতবন। 
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সেবার নামঃ সেরতের ভিভিতে আমদাভন পারভমট (প্রদর্ শণীর জন্য ) 

সেবা প্রদান েম্পভকশে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন েরম পূরতণর 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েেটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি শ ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতর্র পর বাম ভদতক একটি িযার্তবাি শ প্রদভর্ শে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপর্তন ভিক করার পর োভি শে সনম এ ভিক করার পর Import Cum 

Export (IP Cum Export) সেবাটি প্রাভি পূব শক ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ শাভরে 

আতবদন েরম প্রদভর্ শে হতব।  

 আতবদন েরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরণ করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরণ করতে হতব অন্যথায় আতবদন েরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন েরম পূরণ সর্তে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ শাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন েরম পূরণ ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সর্তে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপর্ন আেতব এবং অনলাইতনই ভে প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ শাভরে ভে েমূহ 

সিভবট কাি শ, সেভিট কাি শ, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সোর, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকার্, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতর্ার্ করতে হতব।  

 ভে পভরতর্াতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপর্তন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন েরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীণ প্রভেয়াকরণ 

সর্তে ভনর্ শাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ শাভরে েরম পূরণ এর পার্াপাভর্ সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (োইল 

েরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব শাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১) প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২) কমাভর্ শয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪) কাভি অব অভরভজন/ োটি শভেতকট অব অভরভজন; 

৫) এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬) েংভিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সপােক কর্তশপে কর্তশক ইস্যযকৃে স্যপাভরর্পে;  

৭) সমলা আতয়াজনকারী কর্তশপতের বরাদ্দপে।   

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতর্ার্ পদ্ধভে  

 

 ভে বাবদ ২০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৩০০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতর্ার্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে শভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ শাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরণ SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ সেরতের ভিভিতে আমদাভন পারভমট (েরকারী প্রকতের জন্য) 

সেবা প্রদান েম্পভকশে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন েরম পূরতণর 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েেটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি শ ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতর্র পর বাম ভদতক একটি িযার্তবাি শ প্রদভর্ শে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপর্তন ভিক করার পর োভি শে সনম এ ভিক করার পর Import Cum 

Export (IP Cum Export) সেবাটি প্রাভি পূব শক ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ শাভরে 

আতবদন েরম প্রদভর্ শে হতব।  

 আতবদন েরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরণ করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরণ করতে হতব অন্যথায় আতবদন েরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন েরম পূরণ সর্তে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ শাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন েরম পূরণ ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সর্তে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপর্ন আেতব এবং অনলাইতনই ভে প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ শাভরে ভে েমূহ 

সিভবট কাি শ, সেভিট কাি শ, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সোর, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকার্, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতর্ার্ করতে হতব।  

 ভে পভরতর্াতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপর্তন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন েরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীণ প্রভেয়াকরণ 

সর্তে ভনর্ শাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ শাভরে েরম পূরণ এর পার্াপাভর্ সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (োইল 

েরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব শাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১) প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২) কমাভর্ শয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪) কাভি অব অভরভজন/ োটি শভেতকট অব অভরভজন; 

৫) এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬) েংভিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সপােক কর্তশপে কর্তশক ইস্যযকৃে স্যপাভরর্পে (প্রতোজয সেতে) ;  

৭) চুভিপতের কভপ ।   

 
 

 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতর্ার্ পদ্ধভে 

 

 

 

 

 

 উপর্য শি ভে বাবদ ৪০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৬০০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতর্ার্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে শভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ শাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরণ SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ সেরতের ভিভিতে আমদাভন পারভমট (সবেরকারী প্রভেষ্ঠাতনর জন্য) 

সেবা প্রদান েম্পভকশে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন েরম পূরতণর 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েেটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি শ ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতর্র পর বাম ভদতক একটি িযার্তবাি শ প্রদভর্ শে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপর্তন ভিক করার পর োভি শে সনম এ ভিক করার পর Import Cum 

Export (IP Cum Export) সেবাটি প্রাভি পূব শক ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ শাভরে 

আতবদন েরম প্রদভর্ শে হতব।  

 আতবদন েরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরণ করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরণ করতে হতব অন্যথায় আতবদন েরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন েরম পূরণ সর্তে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ শাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন েরম পূরণ ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সর্তে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপর্ন আেতব এবং অনলাইতনই ভে প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ শাভরে ভে েমূহ 

সিভবট কাি শ, সেভিট কাি শ, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সোর, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকার্, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতর্ার্ করতে হতব।  

 ভে পভরতর্াতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপর্তন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন েরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীণ প্রভেয়াকরণ 

সর্তে ভনর্ শাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ শাভরে েরম পূরণ এর পার্াপাভর্ সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (োইল 

েরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব শাচ্চ 5MB)  আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১)  প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২)  কমাভর্ শয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪)  কাভি অব অভরভজন/ োটি শভেতকট অব অভরভজন; 

৫) এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬) েংভিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সপােক কর্তশপে কর্তশক ইস্যযকৃে স্যপাভরর্পে(প্রতোজয সেতে) ;  

৭)  চুভিপতের কভপ (প্রতোজয সেতে)।   

 
 

 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতর্ার্ পদ্ধভে 

 

 

 

 

 

 উপর্য শি ভে বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতর্ার্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে শভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ শাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরণ SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃতেরতের ভিভিতে আমদাভন পারভমট (পূব শানুমভেপতের ভিভিতে) 

সেবা প্রদান েম্পভকশে েথ্যঃ 

 

 

 

 

 

 

অনলাইতন আতবদন েরম পূরতণর 

ভনয়মাবলী  

 আতবদনকারীতক OLM েেটওয়যাতর (olm.ccie.gov.bd) প্রভেষ্ঠাতনর আইভি 

পােওয়াি শ ভদতয় লগ ইন করতে হতব। 

 প্রতবতর্র পর বাম ভদতক একটি িযার্তবাি শ প্রদভর্ শে হতব সেখাতন সেবা গ্রহীো Import 

Permit অপর্তন ভিক করার পর োভি শে সনম Import Permit (Prior 

Permission Basis) সেবাটি প্রাভি পূব শক ভেতলক্ট করতল সেবার জন্য ভনর্ শাভরে আতবদন 

েরম প্রদভর্ শে হতব।  

 আতবদন েরম প্রতয়াজনীয় েকল েথ্য দ্বারা পূরণ করতে হতব। লাল োরকা (*) ভিভিে ঘরেমূহ 

আবভিকিাতব পূরণ করতে হতব অন্যথায় আতবদন েরম োবভমট করা োতব না।  

 আতবদন েরম পূরণ সর্তে েংভিষ্ট েকল িকুতমন্টে এর কালার স্ক্যান কভপ স্ব স্ব ভনর্ শাভরে ঘতর 

আপতলাি করতে হতব।  

 আতবদন েরম পূরণ ও েকল িকুতমন্টে আপতলাি সর্তে োবভমট ভদতল অনলাইন সপতমন্ট 

প্রদাতনর অপর্ন আেতব এবং অনলাইতনই ভে প্রদান করতে হতব। এতেতে ভনর্ শাভরে ভে েমূহ 

সিভবট কাি শ, সেভিট কাি শ, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সোর, সমাবাইল ব্াংভকং (ভবকার্, নগদ, রতকট 

ইেযাভদ) এর মাধ্যতম পভরতর্ার্ করতে হতব।  

 ভে পভরতর্াতর্র পর চূড়ান্তিাতব োবভমট অপর্তন ভিক কতর আতবদন দাভখল করতে হতব।  

 আতবদন েরম োবভমট এর পর েকল কাগজাভদ েঠিক থাকা োতপতে অিযন্তরীণ প্রভেয়াকরণ 

সর্তে ভনর্ শাভরে েময়েীমার মতধ্য ভনষ্পভি করা হতব। েতব আতবদতন কাগজাভদ বা েতথ্যর সকান 

ঘাটভে থাকতল এেএমএে এর মাধ্যতম ভর-োবভমট করার জন্য জাভনতয় সদয়া হতব।   

 

 

 

সেবা প্রাভির জন্য প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইতন ভনর্ শাভরে েরম পূরণ এর পার্াপাভর্ সে েকল িকুতমন্টে এর রভিন স্ক্যানকভপ (োইল 

েরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েতব শাচ্চ 5MB) আপতলাি করতে হতব সেগুতলা 

ভনম্নরূপঃ  

১)  প্রভেষ্ঠাতনর প্যাতি আতবদনপে; 

২)  কমাভর্ শয়াল ইনিতয়ে;     

৩)  প্যাভকং ভলস্ট; 

৪)  কাভি অব অভরভজন/ োটি শভেতকট অব অভরভজন; 

৫)  এয়ারওতয় ভবল/ ভবল অব সলভিং/ কনোইনতমন্ট সনাট; 

৬)  প্রর্ান ভনয়ন্ত্রক কর্তশক ইস্যযকৃে পূব শানুমভেপে ;  

 

 
 

 

সেবার মূল্য এবং পভরতর্ার্ পদ্ধভে  

 

 উপর্য শি ভে বাবদ ৫০০০ টাকা ও ১৫% িযাট বাবদ ৭৫০ টাকা আতবদনপে োবভমট করার েময় 

অনলাইতন পভরতর্ার্ করতে হতব।   

সেবা প্রদাতনর েময়েীমা   ৩ কাে শভদবে (েকল কাগজাভদ ও েথ্যাভদ েঠিক দাভখল করার োতপতে)।  

চূড়ান্ত সেবা প্রাভি  আতবদন ভনষ্পভির পর সেবা গ্রহীোর ভনর্ শাভরে সমাবাইতল একটি ভনভিেকরণ SMS োতব। 

পরবেীতে সেবা গ্রহীো োর OLM ID হতে কাভিে সেবার েনদ Download কতর 

ভনতে পারতবন।  
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সেবার নামঃ আমদানন পারনমট (ওয়াররনি নররেেরমি) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

 

অনলাইরন আরবদন ফরম পূররের 

ননয়মাবলী 

 আরবদনকারীরক OLM েফটওয়যারর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠারনর আইনি পােওয়াি ি 

নদরয় লগ ইন কররত হরব। 

 প্ররবরের পর বাম নদরক একটি িযােরবাি ি প্রদনে িত হরব সেখারন সেবা গ্রহীতা প্রথরম IP সেবাটি 

নেরলক্ট কররব তারপর Permanent তারপর Warranty Replacement 

সেবার জন্য ননর্ িানরত আরবদন ফরম প্রদনে িত হরব।  

 আরবদন ফরম প্ররয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে কররত হরব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভারব পূরে কররত হরব অন্যথায় আরবদনফরম োবনমট করা োরব না।  

 আরবদন ফরম পূরে সেরে েংনিষ্ট েকল িকুরমিে এর কালার স্ক্যান কনপ স্ব স্ব ননর্ িানরত ঘরর 

আপরলাি কররত হরব।  

 আরবদন ফরম পূরে ও েকল িকুরমিে আপরলাি সেরে োবনমট নদরল অনলাইন সপরমি 

প্রদারনর অপেন আেরব এবং অনলাইরনই নফ প্রদান কররত হরব। এরেরে ননর্ িানরত নফ েমূহ 

সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, ব্াংক একাউি ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, ররকট 

ইতযানদ) এর মাধ্যরম পনররোর্ কররত হরব।  

 নফ পনররোরর্র পর চূড়ান্তভারব োবনমট অপেরন নিক করর আরবদন দানখল কররত হরব।  

 আরবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োরপরে অভযন্তরীে প্রনেয়াকরে 

সেরে ননর্ িানরত েময়েীমার মরধ্য ননষ্পনি করা হরব। তরব আরবদরন কাগজানদ বা তরথ্যর সকান 

ঘাটনত থাকরল এেএমএে এর মাধ্যরম নর-োবনমট করার জন্য জাননরয় সদয়া হরব।   

 

 

 

সেবা প্রানির জন্য প্ররয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

অনলাইরন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে সে েকল িকুরমিে এর রনিন স্ক্যানকনপ (ফাইল 

ফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েরব িাচ্চ 5MB)  আপরলাি সেগুরলা ননম্নরূপঃ  

১) প্রনতষ্ঠারনর প্যারি আরবদনপে; (প্রর্ান ননয়ন্ত্রক বরাবর) 

২) ব্াংরকর এনওনে; (প্রর্ান ননয়ন্ত্রক বরাবর) 

৩) কমানে িয়াল ইনভরয়ে;     

৪) প্যানকং নলস্ট; 

৫) এয়ারওরয় নবল; 

৬) কানি অব অনরনজন; 

৭) পূরব ির এলনে করর আমদানন করা পরের েকল িকুরমি, সেমন: ইনভরয়ে, প্যানকং নলস্ট; 

এয়ারওরয় নবল/ নবল অব সলনিং/ হাউজ এয়ারওরয় নবল/ মাস্টার এয়ারওরয় নবরলর কনপ; নবল অব 

এনি কনপ; এরেেরমি সনাট, এলনে কনপ। 

৮) েংনিষ্ট মন্ত্রোলয়/ অনর্দির/ দির কর্তিক সুপানরেপে; (প্ররোজয সেরে) 

৯) চুনিপরের কনপ। (প্ররোজয সেরে)   

 
 

সেবার মূল্য এবং পনররোর্ পদ্ধনত 
 নফ: ২০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ৩০০/- আরবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইরন সপরমি 

কররত হরব। 

সেবা প্রদারনর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে (েকল কাগজানদ ও তথ্যানদ েঠিক দানখল করার োরপরে)  

চূড়ান্ত সেবা প্রানি 

 আরবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইরল একটি নননিত করে এেএমএে োরব। 

পরবতীরত সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউরি প্ররবে করর কানিত ওয়াররনি নররেেরমি 

আইনপর েনদ নপ্রি করর ননরত পাররবন। 
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সেবার নামঃ আমদানন পারনমট (হােপাতাল, এননিও, নবশ্বনবদ্যালয় পণ্যোমগ্রীর সেত্রে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইত্রন আত্রবদন 

ফরম পূরত্রের 

ননয়মাবলী 

 আত্রবদনকারীত্রক OLM েফটওয়যাত্রর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাত্রনর আইনি পােওয়াি ি নদত্রয় 

লগইন করত্রত হত্রব। 

 প্রত্রবত্রের পর বাম নদত্রক একটি িযাে সবাি ি প্রদনে িত হত্রব সেখাত্রন সেবা গ্রহীতা সেবাটি নেত্রলক্ট করত্রল IP 

পারনমট হত্রত Import Permit (In the basis of goods of Hospital, NGO, 

University) এর ননর্ িানরত আত্রবদন ফরম প্রদনে িত হত্রব। প্রদনে িত হওয়ার পর- 
 আত্রবদন ফরম প্রত্রয়ািনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করত্রত হত্রব। লাল তারকা (*) নিনিত ঘর েমূহ আবনিক 

ভাত্রব পূরেকরত্রত হত্রব অন্যথায় আত্রবদন ফরম োবনমট করা োত্রব না। 

 আত্রবদন ফরম পূরে সেত্রে েংনিষ্ট েকল িকুত্রমন্টে এর কালার স্ক্যান কনপ স্বস্ব ননর্ িানরত ঘত্রর আপত্রলাি 

করত্রত হত্রব। 

 আত্রবদন ফরম পূরে ও েকল িকুত্রমন্টে আপত্রলাি সেত্রে োবনমট নদত্রল অনলাইন সপত্রমন্ট প্রদাত্রনর অপেন 

আেত্রব এবং অনলাইত্রন ই নফ প্রদান করত্রত হত্রব। এত্রেত্রে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, সেনিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রত্রকট ইতযানদ) এর মাধ্যত্রম পনরত্রোর্ করত্রত 

হত্রব। 

 নফ পনরত্রোত্রর্র পর চূড়ান্ত ভাত্রব োবনমট অপেত্রন নিক কত্রর আত্রবদন দানখল করত্রত হত্রব। 

 আত্রবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগিানদ েঠিক থাকা োত্রপত্রে অভযন্তরীে প্রনেয়াকরে সেত্রে 

ননর্ িানরত েময় েীমার মত্রধ্য ননষ্পনি করা হত্রব। তত্রব আত্রবদত্রন কাগিানদ বা তত্রথ্যর সকান ঘাটনত থাকত্রল এে 

এম এে এর মাধ্যত্রম নর-োবনমট করার িন্য িাননত্রয় সদয়া হত্রব। 

 

সেবা প্রানির িন্য 

প্রত্রয়ািনীয় কাগিপে 

 

অনলাইত্রন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে সে েকল িকুত্রমন্টে এর রনিন স্ক্যানকনপ (ফাইলফরম্যাটঃ pdf 

(একানর্ক িকুত্রমন্ট একোত্রথ স্ক্যান কত্রর একটি ফাইল আকাত্রর) এবং োইি েত্রব িাচ্চ 5MB) আপত্রলাি সেগুত্রলা 

ননম্নরূপঃ 

১) প্রনতষ্ঠাত্রনর প্যাত্রি আত্রবদনপে; 

২) পূব িানুমনত পত্রের কনপ; 

৩) েংনিষ্ট মন্ত্রোলয়/নবভাগ/দির/এর অনুমনত/সুপানরে/অনাপনিপে (প্রত্রোিয সেত্রে); 

৪) এয়যারওত্রয় নবল/নবল অব সলনিং/কনোইনত্রমন্ট সনাট; 

৫) পত্রণ্যর ইনভত্রয়ে/প্যানকং নলস্ট; 

৬) পণ্য েরবরাহকারীরপে। 

সেবার মূল্য এবং 

পনরত্রোর্ পদ্ধনত 

 নফ ২,০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ৩০০/-আত্রবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইত্রন সপত্রমন্ট করত্রত হত্রব। 

সেবা প্রদাত্রনর 

েময়েীমা 

 ৩ কাে িনদবে (েকল কাগিানদ ও তথ্যানদ েঠিক দানখল করার োত্রপত্রে)  

চূড়ান্ত সেবা প্রানি  আত্রবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইত্রল একটি নননিত করে এে এম এে োত্রব। পরবতীত্রত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউত্রন্ট প্রত্রবে কত্রর কানিত আমদানন পারনমট (হােপাতাল, এননিও, 

নবশ্বনবদ্যালয় পণ্যোমগ্রীর সেত্রে) সেবার েনদ নপ্রন্ট কত্রর ননত্রত পারত্রবন। 
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সেবার নামঃ জাহাজীকরণের েময়েীমা বৃদ্ধি 

সেবা প্রদান েম্পদ্ধকিত তথ্যঃ 

 

অনলাইণন আণবদন 

ফরম পূরণের 

দ্ধনয়মাবলী 

 আণবদনকারীণক OLM েফটওয়যাণর (olm.ccie.gov.bd) প্রদ্ধতষ্ঠাণনর আইদ্ধি পােওয়াি ি দ্ধদণয় 

লগইন করণত হণব। 

 প্রণবণের পর বাম দ্ধদণক একটি িযাে সবাি ি প্রদদ্ধে িত হণব সেখাণন সেবা গ্রহীতা সেবাটি দ্ধেণলক্ট করণল 

Other Services (Permission / Prior Permission/ Ex Application(s) 

দ্ধগণয়  Extension of Shipment Date এর দ্ধনর্ িাদ্ধরত আণবদন ফরম প্রদদ্ধে িত হণব। প্রদদ্ধে িত 
হওয়ার পর- 

 আণবদন ফরম প্রণয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করণত হণব। লাল তারকা (*) দ্ধিদ্ধিত ঘর েমূহ আবদ্ধিক 

ভাণব পূরেকরণত হণব অন্যথায় আণবদন ফরম োবদ্ধমট করা োণব না। 

 আণবদন ফরম পূরে সেণে েংদ্ধিষ্ট েকল িকুণমন্টে এর কালার স্ক্যান কদ্ধপ স্বস্ব দ্ধনর্ িাদ্ধরত ঘণর আপণলাি 

করণত হণব। 

 আণবদন ফরম পূরে ও েকল িকুণমন্টে আপণলাি সেণে োবদ্ধমট দ্ধদণল অনলাইন সপণমন্ট প্রদাণনর অপেন 

আেণব এবং অনলাইণন ই দ্ধফ প্রদান করণত হণব। এণেণে দ্ধনর্ িাদ্ধরত দ্ধফ েমূহ সিদ্ধবট কাি ি, সেদ্ধিট কাি ি, 

ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংদ্ধকং (দ্ধবকাে, নগদ, রণকট ইতযাদ্ধদ) এর মাধ্যণম পদ্ধরণোর্ করণত 

হণব। 

 দ্ধফ পদ্ধরণোণর্র পর চূড়ান্ত ভাণব োবদ্ধমট অপেণন দ্ধিক কণর আণবদন দাদ্ধখল করণত হণব। 

 আণবদন ফরম োবদ্ধমট এর পর েকল কাগজাদ্ধদ েঠিক থাকা োণপণে অভযন্তরীে প্রদ্ধেয়াকরে সেণে 

দ্ধনর্ িাদ্ধরত েময় েীমার মণধ্য দ্ধনষ্পদ্ধি করা হণব। তণব আণবদণন কাগজাদ্ধদ বা তণথ্যর সকান ঘাটদ্ধত থাকণল এে 

এম এে এর মাধ্যণম দ্ধর-োবদ্ধমট করার জন্য জাদ্ধনণয় সদয়া হণব। 

 

সেবা প্রাদ্ধির জন্য 

প্রণয়াজনীয় কাগজপে 

 

অনলাইণন দ্ধনর্ িাদ্ধরত ফরম পূরে এর পাোপাদ্ধে সে েকল িকুণমন্টে এর রদ্ধিন স্ক্যানকদ্ধপ (ফাইলফরম্যাটঃ pdf 

(একাদ্ধর্ক িকুণমন্ট একোণথ স্ক্যান কণর একটি ফাইল আকাণর) এবং োইজ েণব িাচ্চ 5MB) আপণলাি সেগুণলা 

দ্ধনম্নরূপঃ 

১) প্রদ্ধতষ্ঠাণনর প্যাণি আণবদনপে; 

২) ব্াংণকর সুপাদ্ধরে; 

৩) ঋেপণের কদ্ধপ; 

৪) পণ্য েরবরাহকারীরপে; 

৫) পণণ্যর ইনভণয়ে; 

৬) হালনাগাদ আইআরদ্ধে; 

৭) শুল্ক কর্তিপণের প্রদ্ধতণবদন (প্রণোজয সেণে); 

৮) কাদ্ধি অব অদ্ধরদ্ধজন; 

৯) এণপনদ্ধিক্স-৩৫। 

সেবার মূল্য এবং 

পদ্ধরণোর্ পিদ্ধত 

 দ্ধফ ২,০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ৩০০/-আণবদনপে োবদ্ধমট করার েময় অনলাইণন সপণমন্ট করণত হণব। 

সেবা প্রদাণনর 

েময়েীমা 

 ৩ কাে িদ্ধদবে (েকল কাগজাদ্ধদ ও তথ্যাদ্ধদ েঠিক দাদ্ধখল করার োণপণে)  

চূড়ান্ত সেবা প্রাদ্ধি 

 আণবদন দ্ধনষ্পদ্ধির পর সেবা গ্রহীতার দ্ধনর্ িাদ্ধরত সমাবাইণল একটি দ্ধনদ্ধিত করে এে এম এে োণব। পরবতীণত 

সেবা গ্রহীতা তার OLM একাউণন্ট প্রণবে কণর কাদ্ধিত জাহাজীকরণের েময়েীমা বৃদ্ধিকরে  সেবার েনদ 

দ্ধপ্রন্ট কণর দ্ধনণত পারণবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (নমুনা) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 

 

 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP সমনুনত Click কনর 

Sample োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ (ফাইল ফরম্যাটঃ 

pdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) েংনিষ্ট নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইনলর সোগানোনগর কনপ ; 

৫) অন্যান্য েংস্থার অনুমনতপে (প্রনোজয সেনে)। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 

 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (ব্নিগত ও ব্বহৃত পে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP সমনুনত Click কনর 

Personal Effect and Household Goods (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার 

জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

 

২) পনের ইনভনয়ে;  

৩) প্যানকং নলস্ট;  

৪) আনবদনকারীর পােনপাট ি ও নভোর কনপ; 

৫) আয়কর প্রতযয়নপে/টিআইএন (প্রনোজয সেনে) 

৬) ওয়াকি পারনমট (প্রনোজয সেনে) 

৭) েংনিষ্ট মন্ত্রোলনয়/নবভাগ/দপ্তনরর সুপানরে (প্রনোজয সেনে) 

 

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 

নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 

 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (উপহার/নপ্রানমােনাল পে) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP সমনুনত Click কনর 

Gift and Promotional Product (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত 

আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) েংনিষ্ট নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইল সোগানোনগর কনপ ; 

৫) উপহার োমগ্রী েনয়র রনেদ (প্রনোজয সেনে)   

৬) রপ্তানন উন্নয়ন ব্যযনরা(ইনপনব) সুপানরে/অনুমনতপে (প্রনোজয সেনে) 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 

 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত 

পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (ওয়ানরনন্ট নরনেেনমন্ট) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP সমনুনত Click কনর 

Warranty Replacement (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন 

ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) েংনিষ্ট নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/ইনমইল সোগানোনগর কনপ ; 

৫) নরনেেনমন্টকৃত পনের নেনপং িকুনমন্টে 

৬) নরনেেনমন্টকৃত পনের আমদানন পারনমট  

৭) েংনিষ্ট মন্ত্রোলনয়/নবভাগ/দপ্তনরর সুপানরে/অনাপনিপে (প্রনোজয সেনে)  
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (োে োমগ্রী) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP মেনুতে Click কনর 

Reliefs Good (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত 

হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) েংনিষ্ট নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইল সোগানোনগর কনপ ; 

৫) োন োমগ্রী েনয়র রনেদ(প্রনোজয সেনে)  

৬) েংনিষ্ট মন্ত্রোলনয়/নবভাগ/দপ্তনরর সুপানরে/অনাপনিপে (প্রনোজয সেনে) 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (ফ্রানেনটি কানগ িা) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP মেনুতে Click কনর 

Frustrated Cargo (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম 

প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) পে রপ্তাননকারক তথা নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইল সোগানোনগর কনপ ; 

৫) ভুলেনম আো পনের নেনপং িকুনমন্টে (ইনভনয়ে, প্যানকং নলস্ট, এয়ারওনয় নবল/নবএল। 

৬) রপ্তাননকারনকর মননানয়নপে (প্রনোজয সেনে) 

৭) বন্দর কর্তিপনের জানরকৃত পে োমগ্রীর অবস্থান েনদপে। 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (খানল কনন্টইনার/নেনলন্ডার) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP মেনুতে Click কনর 

Empty Container/Cylinder (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত 

আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

 

২) পনের ইনভনয়ে;  

৩) প্যানকং নলস্ট;  

৪) পে রপ্তাননকারক তথা নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইল সোগানোনগর কনপ ;   

৫) আমদাননকৃত নেনপং িকুনমন্টে (ইনভনয়ে, প্যানকং নলস্ট, এয়ারওনয় নবল/নবএল।  

৬) আমদাননকালীন নবনফারক অনর্দপ্তর/ েংনিষ্ট দপ্তনরর অনাপনিপে।   
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (লাইভ এযানননমল) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EPমেনুতে  Click কনর 

Live Animal (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইল ফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

 ১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে;  ২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট;  ৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) প্রাননেম্পদ অনর্দপ্তনরর অনাপনি    ৪) নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে সোগানোনগর কনপ ; 

৫) সভনটনরনারী সহলথ োটি িনফনকট;  

৬) আনবদনকারীর পােনপাট ি ও নভোর কনপ। 

  

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 

 

  

39



সেবার নামঃ রপ্তানন পারনমট (নটনস্টং) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP মেনুতে Click কনর 

Testing (EP) োনভ িেটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবংঅনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

 ১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে;  ২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট;  ৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) পে রপ্তাননকারক তথা নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে/নমইল সোগানোনগর কনপ ;  ৪) নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে সোগানোনগর কনপ ; 

৫) সটনস্টং নরনপাট ি দানখনলর অনিকারনামা   
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর 

নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ েকল রপ্তানন পারনমনটর সময়াদ বৃনদ্ধ 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি নদনয় 

লগইন করনত হনব।  

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP/ IP Time 

Extension সমনুনত Click করনল উি োনভ িনের জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে আপনলাি 

করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট কাি ি, 

সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) এর মাধ্যনম 

পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে সেনে 

ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান ঘাটনত থাকনল 

এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃ pdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) আনবদন পে; 

 ১) আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) রপ্তানন পারনমনটর কনপ 

 ২) পনের ইনভনয়ে; 

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা  ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবা গ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে োনব। 

পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত EP সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত 

পারনবন। 

 

  

41



 সেবার নামঃ রপ্তানন কাম আমদানন পারনমট (রপ্তানন কাম আমদানন) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি 

নদনয় লগইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP মেনুতে Click 

কনর EP Cum IP সার্ভ িসটি নেনলক্ট করনল সেবার জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত 

হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে 

আপনলাি করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট 

কাি ি, সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) 

এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে 

সেনে ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান 

ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদন পে; 

২) পনের ইনভনয়ে; 

৩) প্যানকং নলস্ট; 

৪) পে রপ্তাননকারক তথা নবনদেী প্রনতষ্ঠাননর োনথ পে সোগানোনগর কনপ ; 

৫) প্রনোজয সেনে কাস্টমে বরাবর পনের েমমূনল্যর ব্াংক গ্যারানন্ট  (নতনেত টাকার নন-

জুনিনেয়াল স্টযানম্প) / েংনিষ্ট মন্ত্রোলনয়র সুপানরে/অনাপনিপে 

৬) ইমনপাট ি িকুনমন্টে; 

 
 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত 
নফ বাবদ  ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে) 

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবাগ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে 

োনব।পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত রপ্তানন-কাম-আমদানন 

পারনমট সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন। 
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সেবার নামঃ সময়াদ বৃনদ্ধ (রপ্তানন কাম আমদানন পারনমট) 

সেবা প্রদান েম্পনকিত তথ্যঃ 

অনলাইনন আনবদন ফরম পূরনের 

ননয়মাবলী 

 আনবদনকারীনক OLM েফটওয়যানর (olm.ccie.gov.bd) প্রনতষ্ঠাননর আইনি পােওয়াি ি 

নদনয় লগইন করনত হনব। 

 প্রনবনের পর বাম নদনক একটি িযােনবাি ি প্রদনে িত হনব সেখানন সেবা গ্রহীতা EP/ IP Time 

Extension সমনুনত Click করনল উি োনভ িনের জন্য ননর্ িানরত আনবদন ফরম প্রদনে িত 

হনব। 

 আনবদন ফরম প্রনয়াজনীয় েকল তথ্য দ্বারা পূরে করনত হনব। লাল তারকা(*) নিনিত ঘরেমূহ 

আবনিকভানব পূরে করনত হনব অন্যথায় আনবদন ফরম োবনমট করা োনব না। 

 আনবদন ফরম পূরে সেনে েংনিষ্ট েকল িকুনমন্টে এর কালার ্যান কনপ ননর্ িানরত নফনডে 

আপনলাি করনত হনব। 

 আনবদন ফরম পূরে ও েকল িকুনমন্টে আপনলাি সেনে োবনমট নদনল অনলাইন সপনমন্ট প্রদাননর 

অপেন পাওয়া োনব এবং অনলাইননই নফ প্রদান করনত হনব। এনেনে ননর্ িানরত নফ েমূহ সিনবট 

কাি ি, সেনিটকাি ি, ব্াংক একাউন্ট ট্রান্সফার, সমাবাইল ব্াংনকং (নবকাে, নগদ, রনকট ইতযানদ) 

এর মাধ্যনম পনরনোর্ করনত হনব। 

 নফ পনরনোনর্র পর চূড়ান্তভানব োবনমট অপেনন নিক কনর আনবদন দানখল করনত হনব। 

 আনবদন ফরম োবনমট এর পর েকল কাগজানদ েঠিক থাকা োনপনে অভযন্তরীে প্রনেয়া করে 

সেনে ননর্ িানরত েময়েীমার মনধ্য ননষ্পনি করা হনব। তনব আনবদনন কাগজানদ বা তনথ্যর সকান 

ঘাটনত থাকনল এেএমএে এর মাধ্যনম নর-োবনমট করার জন্য জানননয় সদয়া হনব। 

সেবা প্রানপ্তর জন্য প্রনয়াজনীয় 

কাগজপে 

অনলাইনন ননর্ িানরত ফরম পূরে এর পাোপানে আপনলািকৃত িকুনমন্টে এর কালার ্যানকনপ 

(ফাইলফরম্যাটঃpdf, jpg, png এবং োইজ েনব িাচ্চ 5MB) ননম্নরূপঃ 

১) প্রনতষ্ঠাননর প্যানি আনবদন পে; 

২) হালনাগাদকৃত ব্াংক গ্যারানন্টর কনপ  

৩) সপােক  মন্ত্রোলনয়র সুপানরে  কনপ (প্রনোজয সেনে) 

৪) রপ্তানন কাম আমদানন পারনমনটর কনপ  

 

সেবার মূল্য এবং পনরনোর্ পদ্ধনত নফ বাবদ ১০০০/- ও ১৫% ভযাট বাবদ ১৫০/- আনবদনপে োবনমট করার েময় অনলাইনন সপনমন্ট করনত হনব। 

সেবা প্রদাননর েময়েীমা 
 ৩ কাে িনদবে ( তথ্যানদ েঠিকভানব পুরে ও েকল কাগজানদ দানখল োনপনে)  

চূড়ান্ত সেবা প্রানপ্ত 

 আনবদন ননষ্পনির পর সেবাগ্রহীতার ননর্ িানরত সমাবাইনল একটি নননিতকরে এেএমএে 

োনব।পরবতীনত সেবাগ্রহীতা তার OLM একাউনন্ট প্রনবে কনর কানিত রপ্তানন-কাম-

আমদাননর সময়াদ বৃনদ্ধ সেবার েনদ নপ্রন্ট কনর নননত পারনবন। 
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