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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

মীর টাওয়ার (4র্ থ তলা), ইছাকাঠী, কানশপুর, বনরশাল। 

barisal.ccie.gov.bd 

 

সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত (নসটিদজি চাট থার) 
 

1. িাগনরক সসবা 

1.1) িাগনরক সসবা: নশল্প আইআরনস 

ক্র:

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোদির পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ও প্রানপ্তর স্থাি সসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত সসবা 

প্রোদির 

সময়সীমা 

েপ্তর এর িামসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার 

পেবী ও    ই-সমইল 

1 2 3 4 5 6 7 

01 নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(1ম এডহক) 

Online Licensing 

Module (OLM) 

(olm.ccie.gov.bd এর 

মাধ্যদম অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও অিলাইদিই 

সিেপত্র প্রোি করা হয়। [1ম 

এডহক নশল্প আইআরনস ইস্যুর 

সেদত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম আঞ্চনলক 

েপ্তর ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চনলক 

েপ্তদরর প্রধািগণদক আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােি নিদত হয় এবাং 

অনুদমােি সশদে আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিেপত্র ইস্যু করা হয়। ঢাকা 

ও চট্টগ্রাম আঞ্চনলক েপ্তর 

প্রধািগণ নিজ েমতা বদল 1ম 

এডহক নশল্প আইআরনস 

অনুদমােি সশদে নিদজরাই ইস্যু 

কদর র্াদক] 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদমাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়) 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার) 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র। 

5। স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

6। নিবনন্ধত অাংশীোরী চুনক্তপত্র (শুধুমাত্র অাংশীোরী ফাদম থর সেদত্র); 

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

9। সাংনিষ্ট সপােদকর স্যপানরশ; 

10। হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

 

পনরনশষ্ট-(ক)সত উদেনখত 

নিধ থানরত নফস েপ্তদরর নহসাব সকাড             

1-1731-0001-1801 সত এবাং 

ভ্ুাট সকাড িাং- 1-1133-0010-

0311 সত OLM এর নসদেদম 

নগদয় অিলাইদি নফ জমা নেদত 

হদব। বতথমাদি সসািালী সপদমন্ট 

সগটওদয়র মাধ্যদম ঘদর বদসই 

সসািালী ব্যাাংক এর একাউন্ট, 

সক্রনডট/সডনবট কাড থ এবাং সমাবাইল 

ব্যাাংনকাং (নবকাশ, িগে, রদকট, 

ইউকুাশ, নশউরকুাশ ইতুানে) এর 

মাধ্যদম ই-চালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা যায়।  

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

02 নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(2য় এডহক/3য় 

এডহক)  

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয় 

1ম এডহদকর আদবেদির সাদর্ উপদর উদেনখত কাগজানেসহ 2য় ও 3য় 

এডহক আদবেিপদত্রর সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুািকনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। িবায়ি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

2। সপােদকর 2য়/3য় এডহক এর স্যপানরশ কনপ; 

3। BIN (Business Identification Number)  

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 
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সাটি থনফদকট; eo2.barisal@ccie.gov.bd 

03 নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

(নিয়নমতকরণ)  

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয় 

1ম এডহদকর আদবেদির সাদর্ উপদর উদেনখত হালিাগােকৃত কাগজানেসহ 

নশল্প আইআরনস নিয়নমতকরণ আদবেিপদত্রর সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। সপােদকর নিয়নমতকরদণর এডহক এর স্যপানরশ কনপ; 

2। সপােক কর্তথক স্বােনরত এইচএস সকাড সম্বনলত কাঁচামাদলর তানলকা 

এবাং এিটাইদটলদমন্ট সপপাদরর কনপ; 

4। BIN (Business Identification Number) 

সাটি থনফদকট; 

5। হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

6। হালিাগােকৃত কারখািার সেড লাইদসন্স; 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

নশল্প নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয় 

নিয়নমত নশল্প আইআরনস িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব:  

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

3। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

4। হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

5। হালিাগােকৃত কারখািার সেড লাইদসন্স; 

 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 
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বহুজানতক বা 

সেনশ নবদেশী বা 

100% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর 

স্থানপত নশল্প 

নিবন্ধি সিেপত্র 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয় 

আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। সাধারণ নশল্প আইআরনসর সেদত্র প্রদযাজু হালিাগােকৃত কাগজানে 

োনখল করদত হদব;  

2। সকল নবদেশীদের ববধ ওয়াকথ পারনমট (প্রদযাজু সেদত্র); 

3। নলে অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, সবতি ও জাতীয়তা সম্বনলত) সেনশ-

নবদেশী সযৌর্ নবনিদয়াগ 100% নবদেশী নবনিদয়াদগর সেদত্র; 

4। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

(বহুজানতক নশল্প আইআরনস ইস্যুর জন্য 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত অনুদমােদির 

পর আঞ্চনলক েপ্তর হদত সিে ইস্যু করা 

হয়] 

বহুজানতক বা 

সেনশ নবদেশী বা 

100% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয় 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব।  

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

4। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 
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স্থানপত নশল্প 

নিবন্ধি সিেপত্র 

িবায়ি 

3। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

4। হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

5। হালিাগােকৃত কারখািার সেড লাইদসন্স; 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

1.2 িাগনরক সসবা: আমোনি সাংক্রান্ত সসবা 

5 বানণনজুক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্ুািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিনরূপ: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

5। স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

6। নিবনন্ধত অাংশীোরী চুনক্তপত্র (শুধুমাত্র অাংশীোরী ফাদম থর সেদত্র); 

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র);  

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd  

বানণনজুক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। নিবন্ধি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

6 বহুজানতক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র প্রোি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক সকল ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্ুািকনপ 

আপদলাড করদত হদব।  

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

5। স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

6। RJSC এবাং BIDA এর নিবন্ধি;  

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

9। ববধ ওয়াকথ পারনমট ও নবদেশীদের পাসদপাট থ; 

10। কম থকতথা ও কম থচারীদের তানলকা; 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

(বহুজানতক নশল্প আইআরনস ইস্যুর জন্য 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত অনুদমােদির 

পর আঞ্চনলক েপ্তর হদত সিে ইস্যু করা 

হয়] 
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বহুজানতক 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। নিবন্ধি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd  

1.3 িাগনরক সসবা: রপ্তানি সাংক্রান্ত সসবা 

7 রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

5। স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

6। নিবনন্ধত অাংশীোরী চুনক্তপত্র (শুধুমাত্র অাংশীোরী ফাদম থর সেদত্র); 

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব; 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। নিবন্ধি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

8 বহুজানত ইআরনস 

সিেপত্র প্রোি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

5। স্বীকৃত সচম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট সেড এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত 

সেস্যতা সিে; 

6। RJSC এবাং BIDA এর নিবন্ধি;  

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

ঐ 3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 
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8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

9। ববধ ওয়াকথ পারনমট ও নবদেশীদের পাসদপাট থ; 

10। কম থকতথা ও কম থচারীদের তানলকা; 

(বহুজানতক ইআরনস ইস্যুর জন্য ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম আঞ্চনলক েপ্তর ব্যতীত অন্যান্য 

আঞ্চনলক েপ্তদরর সেদত্র প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর হদত অনুদমােি নিদত হদব এবাং 

অনুদমােি সশদে আঞ্চনলক েপ্তর হদত সিে 

ইস্যু করা হদব। 

নিবন্ধি সিে 

িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। নিবন্ধি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

1.4 িাগনরক সসবা: ইদেনন্টাং (ইআরনস) সিেপত্র সাংক্রান্ত সসবা 

9 রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র (ইদেনন্টাং 

ইআরনস) 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

4। বাাংলাদেশ ইদেনন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা 

সিে; 

5। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

6। নিবনন্ধত অাংশীোরী চুনক্তপত্র (শুধুমাত্র অাংশীোরী ফাদম থর সেদত্র); 

7। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

8। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

 

 

ঐ 

3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

(ইদেনন্টাং সানভ্ থস) 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। নিবন্ধি নফস এবাং ভ্ুাট জমাকরদির সেজারী চালাি/ই-চালাি; 

8। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

 

ঐ 3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 
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10 বহুজানতক 

ইদেনন্টাং সিেপত্র 

জানর 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুািকনপ আপদলাড করদত হদব: 

1। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

2। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। মদিািীত ব্যাাংদকর প্রতুয়িপত্র/ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

5। বাাংলাদেশ ইদেনন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেস্যতা 

সিে; 

6। RJSC এবাং BIDA এর নিবন্ধি; 

7। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয় পত্র/পাসদপাট থ; 

8। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

9। ববধ ওয়াকথ পারনমট ও নবদেশীদের পাসদপাট থ; 

10। কম থকতথা ও কম থচারীদের তানলকা; 

ঐ 3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

(বহুজানতক ইআরনস ইস্যুর জন্য ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম আঞ্চনলক েপ্তর ব্যতীত অন্যান্য 

আঞ্চনলক েপ্তদরর সেদত্র প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর হদত অনুদমােি নিদত হদব এবাং 

অনুদমােি সশদে আঞ্চনলক েপ্তর হদত 

সিে ইস্যু করা হদব। 

 

 

বহুজানতক  রপ্তানি 

নিবন্ধি ইদেনন্টাং 

সিেপত্র িবায়ি 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদর্ নিদনাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্ুাি কনপ আপদলাড 

করদত হদব: 

1। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

2। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

3। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

4। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

ঐ 3 কম থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

 

1.5 িাগনরক সসবা: নবনবধ নিবন্ধি সাংক্রান্ত 

11 03 (নতি) বছদরর 

অনধক অিবানয়ত 

নিবন্ধি সিেপদত্রর 

িবায়ি। 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব:  

1। সচম্বার/সেড এদসানসদয়শদির সেস্যতা সিে; 

2। হালিাগােকৃত সেড লাইদসন্স; 

3। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি (1ম বার); 

4। ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে; 

5। সাটি থনফদকট অব ইিকদপ থাদরশি এবাং হালিাগােকৃত ফরম-12 (শুধুমাত্র 

নলনমদটড প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র); 

6। BIN (Business Identification Number)  

সাটি থনফদকট; 

7। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

 

ঐ 3 কায থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd  
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12 মদিািীত ব্যাাংক 

পনরবতথি (সকল 

ধরদণর নিবন্ধি 

সিেপদত্রর সেদত্র) 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব:  

1। সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড আদবেি; 

2। নিবন্ধি সিেপত্র; 

3। নবদ্যমাি পূদব থর ব্যাাংক পনরবতথদির সেদত্র অিাপনিপদত্রর কনপ; 

4। িতুি মদিািীত ব্যাাংক কর্তথক প্রনতষ্ঠাদির আনর্ থক স্বচ্ছলতা সম্পনকথত 

প্রতুয়িপত্র; 

ঐ 3 কায থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd  

13 প্রনতষ্ঠাদির 

িাম, ঠিকািা ও 

মানলকািা 

পনরবতথি 

(সকল ধরদণর 

নিবন্ধি সিদের 

সেদত্র) 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব:  

1। সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড আদবেি; 

2। প্রনতষ্ঠাদির িতুি/পনরবনতথত িাম ও ঠিকািা সম্বনলত হালিাগােকৃত সেড 

লাইদসন্স কনপ;  

3। প্রনতষ্ঠাদির িতুি/পনরবনতথত িাম ও ঠিকািা সম্বনলত ব্যাাংক 

প্রতুয়িপদত্রর কনপ; 

4। প্রনতষ্ঠাদির িতুি/পনরবনতথত িাম ও ঠিকািা সম্বনলত হািলািােকৃত 

সচম্বার সেস্যতা সিদের কনপ; 

5। ট্যাক্স অনফদস ট্যাক্স নরটাণ থ জমা সেওয়ার নরনসট কনপ/প্রতুয়িপত্র; 

6। BIN কনপ (প্রদযাজু সেদত্র); 

7। Appendix-26,27,28 ফরম পূরদণর কনপ (প্রদযাজু সেদত্র); 

 

 

ঐ 3 কায থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

14 আমোনি 

নিবন্ধি সিদের 

আমোনি 

সীমা/সেনণ/ 

নলনমট 

পনরবতথি 

(হ্রাস/বৃনদ্ধ) 

OLM এর মাধ্যদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিেপত্র প্রোি করা 

হয়। 

অিলাইদি নিধ থানরত ফরম পূরণপূব থক নিদনাক্ত সকল ডকুদমন্টস এর রনিি 

স্ক্ুাি কনপ আপদলাড করদত হদব:  

1। সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড আদবেি; 

2। হালিাগােকৃত আই.আর.নস সাটি থনফদকট; 

3। প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগাতকৃত ডকুদমন্টস; 

4। মদিািীত ব্যাাংক হদত আমোনি সাংক্রান্ত এলনস এর পতুয়ি পত্র;  

 

ঐ 3 কায থনেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

15 একই টিদি 

একানধক নিবন্ধি 

সিে প্রোি 

সাংক্রান্ত কাজ 

সরাসনর/ই-িনর্/ই-সমইল প্রনতষ্ঠাদির আদবেি ফরম এর সাদর্ নিন নলনখত ডকুদমন্টস সাংযুক্ত কদর 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর কায থালদয় জমা প্রোি করদত হদব: 

1। একই টিদি একানধক IRC?ERC এর আদবেি সযৌনক্তক কারণসহ 

প্রমাণক োনখল করদত হদব; 

2। নভ্ন্ন নভ্ন্ন প্রনতষ্ঠাদির নভ্ন্ন নভ্ন্ন সেড লাইদসন্স;  

3। আয়কর প্রতুয়দির নভ্ন্ন নভ্ন্ন প্রনতষ্ঠাদির িাম; 

4। বারদকাডযুক্ত ই-টিআইএি; 

5। নভ্ন্ন নভ্ন্ন প্রনতষ্ঠাদির নভ্ন্ন নভ্ন্ন ব্যাাংক একাউন্ট; 

6। OLM এ আদবেদির কনপ/প্রাপ্ত সিদের কনপ; 

নবিামূদল্য সসবা প্রোি করা হয় 10 কম থনেবস 

(কনমটি 

কর্তথক সভ্ার 

সপ্রনেদত 

কায থনববরণী 

োনখল 

সাদপদে 

এবাং 

প্রদয়াজদি 

সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢকা। 

এবাং  

সহকারী নিয়ন্ত্রক ও নিব থাহী অনফসার, 

বনরশাল।  

ই-সমইল: 

ac1.barisal@ccie.gov.bd 

eo1.barisal@ccie.gov.bd 
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7। নশল্প প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র সপােক কর্তথপদের স্যপানরশ ও কাচামাল;  পনরেশ থি বা 

শুিািীর পর 

প্রনতদবেি 

জমা প্রোি 

করা 

সাদপদে)  

eo2.barisal@ccie.gov.bd 

(আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােি এর পর আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিে ইস্যু করা হয়।) 

 

 

2. বানণনজুক ও নশল্প আইআরনস এর নিবন্ধি নফ সমূহ: 

                  পনরনশষ্ট-ক 

 

আমোনি সীমা 
নিবন্ধি নফ 

নিবন্ধি নফ 15% হাদর মূসক/ভ্ুাট কতথি িবায়ি নফ 15% হাদর মূসক/ভ্ুাট কতথি 

5,00,000 পয থন্ত 5,000 750/- 3000 450/- 

5,00,001-25,00,000 পয থন্ত 10,000 1,500/- 6000 900/- 

25,00,001-50,00,000 পয থন্ত 24,000 3,600/- 10,000 1,500/- 

50,00,001-1,00,00,000 পয থন্ত 40,000 6,000/- 15,000 2,250/- 

1,00,00,001-5,00,00,000 পয থন্ত 50,000 7,500/- 22,000 3,300/- 

5,00,00,001-20,00,00,000 পয থন্ত 60,000 9,000/- 24,000 3,600/- 

20,00,00,001-50,00,00,000 পয থন্ত 70,000 10,500/- 28,0000 4,200/- 

50,00,00,001-100,00,00,000 বা তদুর্ধ্থ পয থন্ত  80,000 12,000/- 32,000 4,800/- 

 

 

2.1 নবনভ্ন্ন ধরদণর রপ্তানি সিে নফ 

পনরনশষ্ট-ক 

 

নবনভ্ন্ন ধরদণর নিবন্ধি সিেপত্র সাংক্রান্ত সসবা সমূহ 
নিবন্ধি নফ 

নিবন্ধি নফ 15% ভ্ুাট কতথি িবায়ি নফ 15% ভ্ুাট কতথি 

রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) 10,000 1,500/-  7,000/- 1,050/- 

রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনন্টাং সানভ্ থস) 50,000 7,500/- 25,000/- 3,750/- 
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বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) 10,000 1,500/- 7,000/- 1,050/- 

2.2 অনুদমানেত সারচাজথ (নিবন্ধি সিে িবায়দি ব্যর্ থ হদল): 

পনরনশষ্ট-ক 

সময়সীমা আমোনিকারক (বানণনজুক ও নশল্প রপ্তানিকারক রপ্তানিকারক (ইদেনন্টাং) 

এক হদত নতি বছর পয থন্ত 2,000 1,000 2,000 

চার হদত পাঁচ বছর পয থন্ত 5,000 4,000 5,000 

ছয় বা তদুর্ধ্থ  25,000 10,000 25,000 

 

2.3 িতুি কদর আদরানপত সসবা নফ: 

পনরনশষ্ট-ক 

নডনজটালকৃত সসবার তানলকা ধায থকৃত িতুি নফ 

প্রনতষ্ঠাদির িাম, ঠিকািা ও মানলকািা পনরবতথি (সকল ধরদণর নিবন্ধি সিদের সেদত্র)  2,000 টাকা 

মদিািীত ব্যাাংক পনরবতথি (সকল ধরদণর নিবন্ধি সিদের সেদত্র)  2,000 টাকা 

আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি সীমা/সেনণ/নলনমট পনরবতথি (হ্রাস/বৃনদ্ধ) 2,000 টাকা 

নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি স্বত্ব পনরবতথি (হ্রাস/বৃনদ্ধ) 2,000 টাকা 

 

 


