
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
শাখা-৪ 

জাতীয় ীড়া পিরষদ ভবন, লেবল-১৫,৬২/৩, রানা
প ন,ঢাকা-১০০০।

www.ccie.gov.bd

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১৩.২০.৪৩৯ তািরখ: ০৭ আগ  ২০২২
িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমকম--পিরক নাপিরক না   চকচক  ১.২.১১.২.১   মাতােবকমাতােবক  ড াট ােবজডাট ােবজ   ছকছক  রণরণ   সেসে  । ।

: বািণজ  ম ণালেয়র প  নং-২৬.০০.০০০০৮৩৩.০৩.০০২.২০.১১১; তািরখঃ ০১ আগ  ২০২২ ।
       উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ েরর ইতঃ েব
বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার ডাটােবজ সং া  ত  িনধািরত ছক অ যায়ী ত বক
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ িনেদশ েম এতদসে  রণ করা হেলা।

সংলি : বণনা মাতােবক।

৭-৮-২০২২

িসিনয়র সিচব, বািণজ  ম ণালয় ।

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সহকারী িনয় ক

ফান: 02-9551556
ফ া : 02-9550217

ইেমইল:
controller.chief@ccie.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব , শাসন-২ শাখা, বািণজ  ম ণালয় ।

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১৩.২০.৪৩৯/১ তািরখ: ০৭ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র ( ধান িনয় ক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ) ।

৭-৮-২০২২
মাঃ িসরা ল ইসলাম 

সহকারী িনয় ক

১



ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবার িাটার্বি ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রয়িক 

নং 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহয়িকৃত ও 

য়িয়িটাইিকৃত 

সসবা/আইয়িিার নাি 

সসবা/আইয়িিার সংয়িপ্ত য়ববরণ সসবা/আইয়িিা

টি কার্ েকর 

আর্ে য়ক-

না/না থাকর্ে 

কারণ 

সসবা 

গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়িত 

ফোফে 

পার্ে য়ক-না 

সসবার য়েংক িন্তব্য 

০১ Online 

Licensing 

Module (OLM) 

চালু 

পূর্ব ে ম্যানুর্র়্েে পদ্ধয়তর্ত আিদায়ন ও রপ্তায়ন য়নবন্ধন সনদ প্রদান ও নবািন, আিদায়ন ও রপ্তায়ন পারয়িটসহ 

প্রাি সকে সসবার িন্য য়নয়দ েষ্ট আর্বদন ফি ে পূরণ কর্র অয়ফর্সর গ্রহণ িাখাি িিা য়দর্ত হর্তা এবং 

অনুর্িাদর্নর িন্য নয়থর্ত ১৫টি ধাপ অয়তক্রি কর্র সনদ িায়র করা হর্তা । ২০১৮ সার্ের ২৪ য়ির্সম্বর 

শুধুিাত্র ঢাকা আঞ্চয়েক অয়ফর্স Online Licensing Module (OLM) য়সর্েির্ক 

পরীিামূেক ভার্ব অনোইর্ন চালু করা হি। পূণ োঙভার্ব ১ জুোই, ২০১৯ সথর্ক সকে আঞ্চয়েক দপ্তর্র সকে 

প্রকার য়নবন্ধন সসবা OLM এর িাধ্যর্ি প্রদান করা শুরু হি । সসবা সহয়িকরর্ণর য়নয়ির্ে পরবতীর্ত 

পর্ োিক্রর্ি এ দপ্তর্রর ৫১ টি সসবা OLM এর িাধ্যর্ি য়িয়িটাইি করা হর্ির্ে । য়িয়িটাইিকৃত সসবার 

তায়েকা য়নম্নরূপঃ 

 

1)  বাণিণযিক আমদাণি ণিবন্ধি সিদ (আই আর ণস) 

2) এডহক ণিল্প আমদাণি ণিবন্ধি সিদ (ণিল্প আই আর ণস িতুি) 

3) অন্যান্য এডহক ণিল্প আমদাণি ণিবন্ধি সিদ (ণিল্প আই আর ণস পুরাতি) 

4) বহুযাণতক আমদাণি ণিবন্ধি সিদ (আই আর ণস) 

5) রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ (ই আর ণস) 

6) রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ (ইন্ডেণটিং সাণভ িস) 

7) বহুযাণতক রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ (ই আর ণস)  

8) বাণিণযিক আমদাণি ণিবন্ধি সিদ বাণষ িক িবায়ি  

9) ণিল্প আমদাণি ণিবন্ধি সিদ বাণষ িক িবায়ি 

10) বহুযাণতক আমদাণি ণিবন্ধি সিদ বাণষ িক িবায়ি 

11) বহুযাণতক রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ বাণষ িক িবায়ি 

12) রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ বাণষ িক িবায়ি 

13) রপ্তাণি ণিবন্ধি সিদ (ইন্ডেণটিং সাণভ িস) বাণষ িক িবায়ি 

14) প্রণতষ্ঠান্ডির িাম ,ঠিকািা ও মাণিকািা পণরবতিি (সকি ধরন্ডির ণিবন্ধি সিন্ডদর ক্ষেন্ডে) 

15) মন্ডিািীত ব্ািংক পণরবতিি(সকি ধরন্ডির ণিবন্ধি সিন্ডদর ক্ষেন্ডে) 

16) ণতি বছন্ডরর অণধক অিবাণয়ত সকি প্রকার ণিবন্ধি সিন্ডদর িবায়ি এর অনুমণত। 

17) আমদাণি ণিবন্ধি সিন্ডদর আমদাণি সীমা/ক্ষেণি/ণিণমট পণরবতিি  (হ্রাস/বৃণি) 

18) ণিল্প আমদাণি ণিবন্ধি সিন্ডদর আমদাণিস্বত্ব পণরবতিি  (হ্রাস/বৃণি) 

19) আমদাণি পারণমট (আইণপ) প্রদি িিীন্ডত অিংিগ্রহন্ডির  ক্ষেন্ডে 

20) আমদাণি পারণমট (আইণপ) (সরকারী প্রকন্ডল্পর মািামাি খািান্ডসর ক্ষেন্ডে) 

21) আমদাণি পারণমট (আইণপ)(ণবিামূল্য িমুিা, ণবজ্ঞাপি ও উপহার সামগ্রীর ক্ষেন্ডে) 
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22) আমদাণি পারণমট (আইণপ)( ইকুইটি কিাণপটাি ক্ষমণিিাণরয ছাড়করন্ডির ক্ষেন্ডে) 

23) আমদাণি পারণমট (পূব িানুমণত পন্ডের  ণভণিন্ডত আমদাণিকৃত পণ্য ছাড়করন্ডির যন্য) 

24) আমদাণি পারণমট (আইণপ) (ক্ষবসরকারী প্রণতষ্ঠান্ডির মািামাি খািান্ডসর ক্ষেন্ডে) 

25) আমদাণি পারণমট (িাইভ অিাণিম্যান্ডির ক্ষেন্ডে ) 

26) আমদাণি  পারণমট(গ্যাস  ণসণিোর/গ্যাসাধান্ডরর ক্ষেন্ডে ) 

27) সকি ধরন্ডির আমদাণি  পারণমট এর ক্ষময়াদ বৃণি 

28) সকি প্রকার আমদাণি পারণমট এর সিংন্ডিাধি (সিন্ডদর ক্ষেন্ডে) 

29) আমদাণি পারণমট (ব্ণিগত গাড়ীর ক্ষেন্ডে) 

30) আমদাণি পারণমট (ব্ান্ডগয রুন্ডির ক্ষেন্ডে) 

31) অনুদান্ডির ণবপরীন্ডত আমদাণি পারণমট 

32) আমদাণি পারণমট (ণবিামূন্ডল্য ক্ষপ্রণরত পন্ডণ্যর ক্ষেন্ডে) 

33) আমদাণি পারণমট  (হাসপাতাি, এিণযও, ণবশ্বণবদ্যািয় পণ্যসামগ্রীর ক্ষেন্ডে) 

34) আমদাণি পারণমট (আইণপ) প্রদি িিীন্ডত অিংিগ্রহন্ডির  ক্ষেন্ডে 

35) আমদাণি পারণমট (আইণপ) (সরকারী প্রকন্ডল্পর মািামাি খািান্ডসর ক্ষেন্ডে) 

36) আমদাণি পারণমট (পূব িানুমণত পন্ডের  ণভণিন্ডত আমদাণিকৃত পণ্য ছাড়করন্ডির যন্য) 

37) আমদাণি পারণমট (আইণপ) (ক্ষবসরকারী প্রণতষ্ঠান্ডির মািামাি খািান্ডসর ক্ষেন্ডে) 

38) রপ্তাণি পারণমট (ফ্রান্ডেন্ডটড কান্ডগ িা পন্ডণ্যর ক্ষেন্ডে) 

39) রপ্তাণি পারণমট(ক্ষদিীয় পন্ডণ্যর িমুিার ক্ষেন্ডে ) 

40) রপ্তাণি পারণমট(োিসামগ্রী ক্ষপ্ররন্ডির ক্ষেন্ডে) 

41) রপ্তাণি পারণমট(উপহার সামগ্রী ক্ষপ্ররন্ডির ক্ষেন্ডে) 

42) রপ্তাণি পারণমট(ণরন্ডেসন্ডমন্ডটর ক্ষেন্ডে) 

43) রপ্তাণি পারণমট (িাইভ অিাণিম্যান্ডির ক্ষেন্ডে ) 

44) রপ্তাণি পারণমট(খাণি কন্ডটইিার/ণসণিোন্ডরর  ক্ষেন্ডে ) 

45) রপ্তাণি পারণমট (ব্ণিগত ও পাণরবাণরক ব্বহৃত পন্ডণ্যর ক্ষেন্ডে ) 

46) রপ্তাণি পারণমট ( ক্ষটণটিং পন্ডণ্যর রপ্তাণির ক্ষেন্ডে) 

47) সকি ধরন্ডির  রপ্তাণি পারণমট এর ক্ষময়াদ বৃণি 

48) সকি প্রকার রপ্তাণি পারণমট এর সিংন্ডিাধি (সিন্ডদর ক্ষেন্ডে) 

49) রপ্তাণি কাম আমদাণি পারণমট যাণর 

50) ঋিপে ক্ষখািার সময়সীমা বৃণি 

51) রপ্তায়ন কাি আিদায়ন পারয়িট িায়র 

০২ Query/Compla

in Box চালু 

ব্বহারকারী আন্ডবদি করন্ডত ক্ষকাি সমস্যায় পড়ন্ডি বা ক্ষটকণিকিাি সমস্যার মুন্ডখামুণখ হন্ডি 

এবিং আন্ডবদি সম্পণকিত ক্ষকাি ণকছু যািার যন্য ণিন্ডযর আইণড ণদন্ডয়  

Query/Complain Box এ যািান্ডত পারন্ডছি এবিং ঘন্ডর বন্ডসই সমস্যার সমাধাি 

পান্ডেি। 
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