
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

উকিলপাড়া, মাছুমপুর, নসরাজগঞ্জ। 

https://sirajganj.ccie.gov.bd 

 

সসবাপ্রোি প্রনতশ্রুনত (নসটিদজিস চার্ টার) 

১. কিশন ও কমশন: 

নিশি: বৈদেকশি ৈাকিজ্য সহজ্তর িরার লদযয নিবন্ধিসহ অন্যান্য সসবা প্রোি কার্ টক্রম নবশ্বমাদি উন্নীতকরণ। 

নমশি: স্মার্ ট ৈাাংলাদেশ গড়ার লদযয অনলাইন সসৈা প্রোন পদ্ধকত সহকজ্িরি, আধুকনিীিরি ও যুদগাপদ াগী িরদির মাধ্যদম ব্যৈসাৈান্ধৈ পকরদৈশ বতকর। 

 

২, প্রকতশ্রুকত সসৈাসমূহ (নসটিদজিস চার্ টার) 

২.১) িাগনরক সসবাাঃ নশল্প আইআরনস 

 

ক্র. 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোদির 

সদব টাচ্চ সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রানপ্তরস্থাি 

সসবা মূল্য এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত (র্নে থাদক) 

শাখার িামসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার 

পেবী, রুম িম্বর, সজলা/উপদজলার 

সকাড, অনফনসয়াল সর্নলদফাি িম্বর ও 

ই-দমইল 

উর্ধ্টতন িম টিতটার পেকৈ, রুম নম্বর, 

সজ্লা/ উপদজ্লার সিাডসহ অকিকসয়াল 

সর্কলদিান ও ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নশল্প নিবন্ধি 

সনেপত্র প্রোি  

(১ম এডহক) 

 

৩ িা টকেৈস। অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) নিবন্ধি নফস এবাং িযার্ জমাকরদণর সেজারী চালাি; 

২) সপাষদকর সুপানরদশর কনপ; 

৩) সপাষক কর্তটক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধি পদত্রর কনপ (প্রথম এডহদকর সেদত্র); 

৪) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৬) কারখািা ও অনফস ঠিকািা উদেখপূব টক মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতযয়িপত্র/ ব্যাাংক পনরবতটদির 

সেদত্র অিাপনিপত্র; 

৭) হালিাগােকৃত কারখািার সেড লাইদসন্স; 

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

৯) হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

১০) ) ইনিাম ট্যাক্স করর্ান ট  োকিদলর প্রাকি স্বীিারপত্র  (২০২২ সাদলর ১ জুলাই সেদি 

িা টির)। 

১১) সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-১২; (প্রদর্াজয সেদত্র। 

১২) এইচএস সকাড সম্বনলত কাচামাদলর তানলকা; 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

 OLM 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে প্রোি করা 

হয়।  

 

[আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর আঞ্চকলি 

েির হদত সনে ইস্যয িরা 

হয়।] 

পকরকশষ্ট-ি  এ ৈকি টত উক্ত 

সসৈার কৈপরীদত কনর্ টাকরত 

কি  OLM এর কসদেদম 

কগদয় আদৈেদনর পর 

অনলাইদন ই-চালাদনর 

মাধ্যদম প্রোন িরদত হদৈ। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০২ নশল্প নিবন্ধি 

সনেপত্র প্রোি 

(২য় এডহক/ ৩য় 

এডহক) 

৩ িা টকেৈস ২য় ও ৩য় এডহক আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১)  সপাষদকর ২য়/৩য় এডহক এর সুপানরদশর কনপ।  

২)  হাল িাগাে আয়কর প্রতযায়ি পত্র।  

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০৩ নশল্প নিবন্ধি 

সনেপত্র প্রোি 

(নিয়নমত করণ) 

৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) সপাষদকর নিয়নমতকরদণর এডহক এর সুপানরদশর কনপ। 

২) এইচএস সকাড সম্বনলত কাঁচামাদলর তানলকা (প্রদর্াজয সেদত্র। 

৩) হালিাগাে আয়কর প্রতযায়িপত্র বা হালিাগাে আয়ির করর্ান ট  োকিদলর প্রাকি স্বীিারপত্র। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 
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০৪ ৈহুজ্াকতি ৈা 

সেকশ-কৈদেশী ৈা 

১০০% কৈদেশী 

কৈকনদয়াদগর 

স্থাকপত কশল্প 

আমোকন কনৈন্ধন 

সনেপত্র 

৩ িা টকেৈস আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা  

নিম্নরূপাঃ 

১) সাধারি নশল্প আইআরনসর সেদত্র প্রদর্াজয কাগজানে োনখল করদত হদব 

২) সকল নবদেশীদের পাসদপাদর্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট পারনমর্ (প্রদর্াজয সেদত্র); 

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

(দেশী-নবদেশী সর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ গঠিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

৫) হালিাগাে আয়কর প্রতযায়িপত্র বা হালিাগাে আয়ির করর্ান ট  োকিদলর প্রাকি 

স্বীিারপত্র। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 
 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

(প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর 

আঞ্চকলি েির হদত সনে 

ইস্যয িরা হয়।) 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নাগকরি সসৈাঃ আমোকন সাংক্রান্ত সসৈা 

০১ বানণনজযক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র  

 

৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা  নিম্নরূপাঃ 

১) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

২) ই-টিআইএি ও হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বচ্ছলতা সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৪) স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৫) আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৬) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/ 

অনুমনতপত্র। 

৭) অাংশীোনরত্ব প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র সরনজষ্টাড ট অাংশীোনর চুনক্তপত্র (আরদজএসনস অথবা সাব-

সরনজনি অনফস কর্তটক); 

৮) সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-১২ (নলনমদর্ড সকাম্পািীর 

সেদত্র)। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

পকরকশষ্ট-ি  এ ৈকি টত উক্ত 

সসৈার কৈপরীদত কনর্ টাকরত 

কি  OLM এর কসদেদম 

কগদয় আদৈেদনর পর 

অনলাইদন ই-চালান 

আিাদর জ্মা প্রোন িরা 

 াদৈ। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.b

d 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০২ বহুজানতক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

৩ িা টকেৈস সাধারণ বানণনজযক আইআরনস-এর প্রদর্াজয কাগজানের সাদথ নিদম্নাক্ত  ডকুদমন্টসগুদলা  োনখল 

করদত হদবাঃ   

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

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

(দেশী-নবদেশী সর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৩) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ গঠিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

৪) সাটি টনফদকর্ অফ ফাইনলাং (প্রদর্াজয সেদত্র); 

৫) নবডা হদত নিবন্ধদির কনপ (প্রদর্াজয সেদত্র); 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

[প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর 

আঞ্চকলি েির হদত সনে 

ইস্যয িরা হয়।] 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.b

d 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নাগকরিদসৈাঃরিাকন সাংক্রান্ত সসৈা 

০১ রিাকন কনৈন্ধন 

সনেপত্র 

৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

২) ই-টিআইএি ও হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বচ্ছলতা সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৪) স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৫) আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৬) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/ 

অনুমনতপত্র। 

৭) অাংশীোনরত্ব প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র সরনজষ্টাড ট অাংশীোনর চুনক্তপত্র (আরদজএসনস অথবা সাব-

সরনজনি অনফস কর্তটক); 

৮) সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-১২ (নলনমদর্ড সকাম্পািীর 

সেদত্র)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.b
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নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 
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সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

০২ বহুজানতক 

রপ্তানি সিেপত্র 

প্রোি  

৩ িা টকেৈস সাধারি ইআরনস এর সেদত্র প্রদর্াজয কাগজানের সাদথ নিদম্নাক্ত  ডকুদমন্টসগুদলা োনখল করদত 

হদবাঃ   

১) সকল নবদেশীদের পাসদপার্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট পারনমর্; 

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

(দেশী-নবদেশী সর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৩) নবদেদশ নিবনন্ধত সকাম্পািীর বাাংলাদেদশ শাখা অনফস/কানি অনফদসর সেদত্র সাটি টনফদকর্ 

অফ ফাইনলাং এবাং বাাংলাদেশ নবনিদয়াগ উন্নয়ি কর্তটপে কর্তটক নিবন্ধদির কনপ। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

[প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর 

আঞ্চকলি েির হদত সনে 

ইস্যয িরাহয়।] 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.b
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নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 
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নাগকরি সসৈাঃ ইদেকটাং (ইআরকস) সনেপত্র সাংক্রান্ত সসৈা 

০১ রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র 

(ইদেনন্টাং 

ইআরনস) 

৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

২) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বচ্ছলতা সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৪) বাাংলাদেশ ইদেনন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৫) আদবেিকারীসহ সকল অাংশীোদরর জাতীয় পনরচয়পত্র; 

৬)  অাংশীোনরত্ব প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র সরনজষ্টাড ট অাংশীোনর চুনক্তপত্র (আরদজএসনস অথবা সাব-

সরনজনি অনফস কর্তটক); 

৭)  নবদেদশ নিবনন্ধত সকাম্পািীর বাাংলাদেদশ শাখা অনফস/কানি অনফদসর সেদত্র সাটি টনফদকর্ 

অফ ফাইনলাং এবাং বাাংলাদেশ নবনিদয়াগ উন্নয়ি কর্তটপে কর্তটক নিবন্ধদির কনপ। 

৮) সকল নবদেশীদের ববধ ওয়াকট পারনমর্সহ পাসদপাদর্ টর কনপ (প্রদর্াজয সেদত্র) 

৯) নলষ্ট অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, সবতি ও জাতীয়তা সম্বনিত) প্রদর্াজয সেদত্র (নিবন্ধি 

আদেশ, ১৯৮১ পনরবতটি সাদপদে)। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.
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নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  
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িাগনরক সসবাাঃ নবনবধ নিবন্ধি সাংক্রান্ত 

০১ সকল প্রকার 

নিবন্ধি সিেপত্র 

িবায়ি 

৩ িা টকেৈস ক) িবায়ি নফস এবাং িযাদর্র র্াকা OLM নসদস্টদম নগদয় অিলাইদি অথবা সসািালী ব্যাাংক 

সপদমন্ট সগর্ওদয়র মাধ্যদম জমা নেদত হদব। 

খ) ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ সাদলর ১ জুলাই সথদক কার্ টকর)/ 

হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র। 

গ) BIN (Buiseness Identification Number 

ঘ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

 

 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০২ মদিািীত ব্যাাংক 

পনরবতটি  (সকল 

ধরদণর নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

সেদত্র) 

 

 

৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা  নিম্নরূপাঃ 

১.নিবন্ধি সিেপত্র। 

২.নবদ্যমাি পূদব টর  ব্যাাংক পনরবতটদির সেদত্র অিাপনিপদত্রর কনপ। 

৩.িতুি মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বচ্ছলতা সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র। 

৪.  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ সাদলর ১ জুলাই সথদক কার্ টকর)/ 

হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০৩ প্রনতষ্ঠাি সাংক্রান্ত 

সর্ সকাি ধরদির 

পনরবতটি  (সকল 

ধরদণর নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

সেদত্র) 

৩ িা টকেৈস পূদব ট িতুি সিে িহদণর জন্য সর্ সকল ডকুদমন্টস োনখল করা হদয়নিল, সস সকল সকল  

ডকুদমন্টসগুদলা  (সাংদশানধত) এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব।  

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
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৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্র. 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোি 

পদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানপ্তস্থাি সসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

সসবা প্রোদির সময়সীমা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেনব, সফাি িম্বর ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সপিশি ও আনুদতানষক 

মঞ্জুরী 

িনথদত ও 

পত্রদর্াদগ 

সপিশি ফরম ২.১ , কপআরএল মঞ্জুরীর প্রজ্ঞাপন, ইএলকপকস, চাকুকরর কৈৈরিী, নমুনা স্বাযর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ,   িা োনব প্রতযায়িপত্র, বৈর্ উিরাধীকারী সঘাষিাপত্র, বৈর্ উিরাধীকারীর সতযানয়ত িনব, সপিশিাদরর 

পাসদপার্ ট সাইদজর সতযানয়ত িনব, জাতীয় পনরচয়পদত্রর সতযানয়ত কনপ, উিরাধীকারীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

সতযানয়ত কনপ।  

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস  

 

 

 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.bd 

০২ শ্রানন্ত ও নবদিােি ছুটি এবাং 

িাতা মঞ্জুরী 

িনথদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র, পূদব টর ছুটি মঞ্জুনরর পত্র এবাং নহসাব রেদকর কার্ টালয় কর্তটক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়িপত্র।  প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

০৩ িনবষ্য তহনবল হদত  অনিম/ 

চূড়ান্ত উদিালি 

িনথদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ অনফদসর নহসাব নববরণী প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

০৪ অনজটত ছুটি িনথদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ অনফস/সানিটস বই হদত ছুটির নহসাব নববরণ নিনিত করা সাদপদে প্রদর্াজয িয় ৫ কার্ টনেবস 

৪) অনিদর্াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS): সসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাংদি সর্াগাদর্াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল নিদম্নাক্ত পদ্ধনতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি। 

ক্র. িাং- কখি সর্াগাদর্াগ করদবি কার সদি সর্াগাদর্াগ করদবি সর্াগাদর্াদগর ঠিকািা নিষ্পনির সময়সীমা 

০১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাি নেদত ব্যথ ট 

হদল 

অনিদর্াগ নিষ্পনি কম টকতটা (অনিক) GRS সফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা িাম ও পেনব:  

রনি কুমার সরকার 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সমাবাইল-০১৭১২-০৩১৪৯৩ 

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.bd 

৩০ কার্ টনেবস  

০২ GRS সফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা নিনে টষ্ট 

সমদয় সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল 

আনপল কম টকতটা জিাব সমাহাম্মে িায়রুল আলম, যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  

সফাি: ০২-৪১০৫০২২৬  

সমাবাইল িাং- ০১৭৪৬৬০০৬৪১  

ই-সমইল: controller.ho@ccie.gov.bd  

ওদয়ব সপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব সপার্ টাদলর GRS নলাংকাঃ 

www.grs.gov.bd 

২০ কার্ টনেবস  

 

০৪ স্লাব পনরবতটি  ৩ িা টকেৈস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা  নিম্নরূপাঃ 

১.নিবন্ধি সিেপত্র। 

২. নিধ টানরত নফ পনরদশাদধর প্রমাণক। 

৩. হালিাগাে আয়কর প্রতযায়িপত্র। 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

ঐ নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

০৫ সকল ধরদণর 

নিবন্ধি হদত 

অব্যহনত প্রোি 

 

 

সরাসনর/ই-

িনথ/ই-সমইল  

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি ফরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

কার্ টালদয় জমা প্রোি করদত হদব।  ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপাঃ 

১। নবদেশী সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাি কর্তটক ইসুযকৃত সপ্রাফরমা ইিিদয়স/ইদেন্ট; 

২। সেড লাইদসন্স (প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

৩। ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪। নশল্প প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র সপাষক কর্তটক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধিপত্র; 

৫। সাংনিষ্ট ব্যাাংদকর অিাপনিপত্র; 

৬। জাতীয় পনরচয় পদত্রর কনপ; 

৭। প্রনতষ্ঠাদির BIN এর সিে  

৮।  ইনিাম ট্যাক্স করর্ান ট  োকিদলর প্রাকি স্বীিারপত্র  (২০২২ সাদলর ১ জুলাই সেদি িা টির) 

সসৈা প্রাকির স্থানঃ OLM (Link: olm.ccie.gov.bd) 

পকরকশষ্ট-ি  এ ৈকি টত উক্ত 

সসৈার কৈপরীদত কনর্ টাকরত 

কি  OLM এর কসদেদম 

কগদয় অদর্াদমদর্ড চালান 

কসদেদমর মাধ্যদম প্রোন 

িরদত হদৈ এৈাং  ই-চালান 

এর িকপ সাংগ্রহ িরা  াদৈ।  

 নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, নসরাজগঞ্জ।  

সফািাঃ ০২-৫৮৮৮৩১৫১৯। 

eo1.sirajgonj@ccie.gov.

bd 
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 ৫) আপিার কাদি আমাদের প্রতযাশাাঃ 

ক্র: িাং প্রনতশ্রুত/কানিত সসবা প্রানপ্তর লদেয করণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেি পত্র োনখল করা।  

০২)  আমোনি িীনত-আদেশ অনুর্ায়ী নিধ টানরত নফ এবাং িযার্ বাবে প্রেি নফ সেজারী চালাদির মাধ্যদম র্থার্থ সকাদড জমা প্রোি করা। 

০৩) ডকুদমন্ট ঘার্নত বা ত্রুটি থাকদল তার জবাব বা সঠিক ডকুদমন্ট োনখল করা। 

০৪) প্রদয়াজদি সহল্প সডস্ক্ এর সসবা িহণ। (অিলাইি/দর্নলদফাি/ই-দমইল/ওএলএম এর query box/ ওদয়বসাইদর্র query box )। 

০৫) সরাসনর অিলাইি সসবা িহণ। সকাণ োলাল বা মধ্যবতী ব্যানক্তর সসবা িহণ িা করা।  

০৬) দুনীকতর সিান তথ্য তাৎযকিি প্রর্ান কনয়ন্ত্রি ৈা আঞ্চকলি প্রর্ানদি অৈকহত িরা।  

 

আঞ্চকলি অকিদসর নাম অকিদসর ঠিিানা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসরাজগঞ্জ। 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

উকিলপাড়া, মাছুমপুর, নসরাজগঞ্জ। 

https://sirajganj.ccie.gov.bd 

 

 

পনরনশষ্ট-ক 

কৈকিন্ন সসৈার কি সমূহ ( া ১লা সসদেম্বর ২০২২ সেদি িা টির) 

     ৈাকিকজ্যি ও কশল্প আইআরকস এর কনৈন্ধন কি সমূহঃ 

আমোকন সীমা কনৈন্ধন কি নৈায়ন কি 

 ৈতটমান প্রস্তাকৈত ও অনুদমাকেত ৈতটমান প্রস্তাকৈত ও অনুদমাকেত 

৫,০০,০০০ ৫,০০০ অপকরৈকতটত ৩,০০০ অপকরৈকতটত 

৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ ১০,০০০ অপকরৈকতটত ৬,০০০ অপকরৈকতটত 

২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ ১৮,০০০ ২৪,০০০ ১০,০০০ অপকরৈকতটত 

৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ ১৫,০০০ অপকরৈকতটত 

১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ ৪৫,০০০ ৫০,০০০ ২২,০০০ অপকরৈকতটত 

৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ - ৬০,০০০ - ২৪,০০০ 

২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ - ৭০,০০০ - ২৮,০০০ 

৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ ৈা তদুদ্ধট - ৮০,০০০০ - ৩২,০০০ 
 

     অনুদমাকেত সারচাজ্ট ( কনৈন্ধন সনে নৈায়দন ব্যে ট হদল): 

সময়সীমা আমোকনিারি ( ৈাকিকজ্যি ও কশল্প) রিাকনিারি রিাকনিারি ( ইদেকটাং) 

এি হদত কতন ৈছর প টন্ত  ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

চার হদত পাঁচ ৈছর প টন্ত ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় ৈা তদুদ্ধট ৈছর  ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

 

      

  



 

কৈকিন্ন র্রদনর রিাকন সনে কি 

কৈকিন্ন র্রদনর কনৈন্ধন সনেপত্র সাংক্রান্ত সসৈা সমূহ কনৈন্ধন কি নৈায়ন কি 

 ৈতটমান প্রস্তাকৈত ও অনুদমাকেত ৈতটমান প্রস্তাকৈত ও অনুদমাকেত 

রিাকন কনৈন্ধন সনে ( ইআরকস) ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রিাকন কনৈন্ধন সনে ( ইদেকটাং সাকিটস) ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 

ৈহুজ্াকতি রিাকন কনৈন্ধন সনে ( ইআরকস)  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

ৈহুজ্াকতি রিাকন কনৈন্ধন সনে ৈাকষ টি নৈায়ন  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রিাকন কনৈন্ধন সনে ৈাকষ টি নৈায়ন  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রিাকন কনৈন্ধন সনে ( ইদেকটাং সাকিটস ) ৈাকষ টি নৈায়ন  ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 
 

নতুন িদর আদরাকপত সসৈা কি 

কডকজ্র্ালকৃত সসৈার তাকলিা প্রস্তাকৈত ও অনুদমাকেত কি 

প্রকতষ্ঠাদনর নাম, ঠিিানা ও মাকলিানা পকরৈতটন ( সিল র্রদনর কনৈন্ধন সনদের সযদত্র) ২,০০০ র্ািা 

মদনানীত ব্যাাংি পকরৈতটন ( সিল র্রদনর কনৈন্ধন সনদের সযদত্র) ২,০০০ র্ািা 

আমোকন কনৈন্ধন সনদের আমোকন সীমা/সেকি/ কলকমর্ পকরৈতটন ( হ্রাস/ বৃকদ্ধ) ২,০০০ র্ািা 

কশল্প  আমোকন কনৈন্ধন সনদের আমোকন স্বত্ব পকরৈতটন ( হ্রাস/ বৃকদ্ধ) ২,০০০ র্ািা 

     

     

১৫.০৩.২০২৩ 

 (রনি কুমার সরকার) 

নিব টাহী কম টকতটা ও অনফস প্রধাি 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, বগুড়া। 

সফািাঃ ০২-৫৮৯৯০৩৭৩১ 

সমাবাইল: ০১৭১২-০৩১৪৯৩। 

ই-দমইল: eo1.bogra@ccie.gov.bd 
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