
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

রামমালা ররাড, রাণীরবাজার 

রেম্বার ভবি, কুনমল্লা 

https://cumilla.ccie.gov.bd 

 

রসবাপ্রোি প্রনতশ্রুনত (নসটিদজিস োর্ টার) 

১. নভশি ও নমশিঃ 

নভশি: নিবন্ধিসহ অন্যান্য রসবা প্রোি কার্ টক্রম নবশ্বমাদি উন্নীতকরণ। 

নমশি: অনলাইন সেবাপ্রদান পদ্ধতি েহতিকরণ, আধুতনকীকরণ ও যুগগাপগ াগী করগণর মাধ্যগম ব্যবো বান্ধব পতরগবশ তিতর। 

 

২. প্রনতশ্রুনত রসবাসমূহ (নসটিদজিস োর্ টার) 

২.১) িাগনরক রসবাঃ নশল্প আইআরনস 

 

 

ক্র. িাং রসবার িাম রসবা 

প্রোদির 

সদব টাচ্চ সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম 

প্রানপ্তরস্থাি 

রসবা মূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার িামসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটার পেবী, রুম িম্বর, 

রজলা/উপদজলার রকাড, 

অনফনসয়াল রর্নলদফাি িম্বর ও ই-

রমইল 

উর্ধ্বিন কম বকিবার পদতব, রুম 

নম্বর, সিলা/উপগিলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলগিান ও ইগমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নশল্প নিবন্ধি 

েনদ পত্র 

প্রোি 

 (১ম 

এডহক) 

 

৩ কাম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টস গুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) নিবন্ধি নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি;  

২) রপাষদকর সুপানরদশর কনপ (এডহদকর রেদত্র আইআরনস 

জানরর পূরণকৃত ক-অাংশ); 

৩) রপাষক কর্তটক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধি পদত্রর কনপ (প্রথম 

এডহদকর রেদত্র); 

৪) ই-টিআইএি/ হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত রেম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট রেড এদসানসদয়শদির 

হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৬) কারখানা ও অতিে ঠিকানা উগেখপূব বক মগনানীি 

ব্যাাংগকর প্রিযয়নপত্র/ ব্যাাংক পতরবিবগনর সেগত্র 

অনাপতিপত্র; 

৭) হালিাগােকৃত কারখািার রেড লাইদসন্স; 

৮) আদবেিকারীর জাতীয় পনরেয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি/ 

পাসদপার্ ট;  

৯) হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স (কারখািার ঠিকািায়); 

১১) এইেএস রকাড সম্বনলত কাঁোমাদলর তানলকা। 

Online 

Licensing 

Module 

(OLM) 

(olm.ccie.gov.

bd) এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  
 

[১ম এডহক তশল্প 

আইআরতে ইস্যযর 

সেগত্র আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর 

আঞ্চতলক দপ্তর হগি 

েনদ ইস্যয করা হয়।] 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

 

 

 

 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://cumilla.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
http://olm.ccie.gov.bd/
http://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd


 

 

১২)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

০২ নশল্প নিবন্ধি 

েনদপত্র 

প্রোি (২য় 

এডহক/ ৩য় 

এডহক) 

৩ কম টনেবস ২য় ও ৩য় এডহক আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) িবায়ি নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি 

(অথ টবছর পনরবতটি সাদপদে) 

২)  রপাষদকর ২য়/৩য় এডহক এর সুপানরদশর কনপ।  

৩)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

০৩ নশল্প নিবন্ধি 

েনদপত্র 

প্রোি 

(নিয়নমত 

করণ) 

৩ কম টনেবস নিয়নমতকরদির আদবেদি নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টস গুদলা নিম্নরূপঃ 

১। িবায়ি নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি 

(অথ টবছর পনরবতটি সাদপদে) 

২।  রপাষদকর নিয়নমতকরদণর এডহক এর সুপানরদশর কনপ। 

৩। এইেএস রকাড সম্বনলত কাঁোমাদলর তানলকা। 

৪। ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

তশল্প তনবন্ধন 

েনদ নবায়ন 

৩ কম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

০৪ বহুিাতিক 

বা সদতশ-

তবগদশীবা 

১০০% 

তবগদশী 

তবতনগয়াগগর 

স্থাতপি তশল্প 

তনবন্ধন 

েনদপত্র 

৩ কম টনেবস আদবেিপদত্রর সাদথ নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১) সাধারি নশল্প আইআরনসর রেদত্র প্রদর্াজয কাগজানে 

োনখল করদত হদব 

২) সকল নবদেশীদের পাসদপাদর্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট 

পারনমর্ (প্রদর্াজয রেদত্র); 

৩) নলে অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, রবতি ও 

জাতীয়তা সম্বনলত)  

(দেশী-নবদেশী রর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর রেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট রভঞ্চার এনিদমন্ট (দেশী-নবদেশী নবনিদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদির রেদত্র)। 

৫)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র 

(২০২২ সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

(বহুিাতিক তশল্প 

আইআরতে ইস্যযর 

সেগত্র আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি এর পর 

আঞ্চতলক দপ্তর হগি 

েনদ ইস্যয করা হয়।) 

 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
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তনবন্ধন েনদ 

নবায়ন 

৩ কম ট নেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নাগতরক সেবাাঃ আমদাতন োংক্রান্ত সেবা 

০৫ বানণনজযক 

আমোনি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র  

 

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) নিবন্ধি নফস জমাকরদণর রেজারী োলাি এবাং ভযার্ 

জমাকরদণর রেজারী; 

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত রেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/ হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বেলতা 

সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত রেম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট রেড এদসানসদয়শদির 

হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৬) আদবেিকারীর জাতীয় পনরেয়পত্র; 

৭) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির 

রেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/ অনুমনতপত্র। 

৮) ররনজোড ট অাংনশোরী েনলল (আরদজএসনস হদত 

জানরকৃত); 

৯) সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত 

ফরম-১২ (নলনমদর্ড রকাম্পািীর রেদত্র) 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd


 

১০)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

 
 

বানণনজযক 

আমোনি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

িবায়ি  

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

০৬ বহুজানতক 

আইআরনস 

সিেপত্র 

প্রোি 

৩ কম টনেবস সাধারি আইআরনস, ইআরনস ও ইদেনন্টাং এর রেদত্র 

প্রদর্াজয কাগজানের সাদথ নিদম্নাক্ত কাগজানে োনখল করদত 

হদবঃ   

১) সকল নবদেশীদের পাসদপাদর্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট 

পারনমর্ (প্রদর্াজয রেদত্র); 

 

২) নলে অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, রবতি ও 

জাতীয়তা সম্বনলত)  

(দেশী-নবদেশী রর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর রেদত্র)। 

৩) জদয়ন্ট রভঞ্চার এনিদমন্ট (দেশী-নবদেশী নবনিদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদির রেদত্র)। 

৪) সাটি টনফদকর্ অফ ফাইনলাং (প্রদর্াজয রেদত্র) 

৫) নবডা হদত নিবন্ধদির কনপ (প্রদর্াজয রেদত্র) 

মন্তব্য: িবায়দির রেদত্র অন্যান্য কাগজানে সঠিক থাকা 

সাদপদে শুধুমাত্র িবায়ি নফ ভযার্ সহ জমা প্রোদির 

োলাি; 

৬)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র 

(২০২২ সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

 

 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

[প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােি এর 

পর আঞ্চতলক দপ্তর 

হগি েনদ ইস্যয করা 

হয়।] 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
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ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

বহুজানতক 

আমোনি 

তনবন্ধন েনদ 

নবায়ন 

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নাগতরকগেবাাঃ রপ্তাতন োংক্রান্ত সেবা 

০৭ রপ্তাতন 

তনবন্ধন 

েনদপত্র 

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) নিবন্ধি নফস জমাকরদণর রেজারী োলাি এবাং ভযার্ 

জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত রেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/ হালিাগাে আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বেলতা 

সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৫) স্বীকৃত রেম্বার/ব্যবসায় সাংনিষ্ট রেড এদসানসদয়শদির 

হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৬) আদবেিকারীর জাতীয় পনরেয়পত্র; 

৭) নবদশষানয়ত ব্যবসায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদির আমোনি/রপ্তানির 

রেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/অনুমনতপত্র। 

৮) ররনজোড ট অাংনশোরী েনলল (আরদজএসনস হদত 

জানরকৃত); 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
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৯) সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি এবাং হালিাগােকৃত 

ফরম-১২ (নলনমদর্ড রকাম্পািীর রেদত্র)  

১০)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

িবায়ি  

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

০৮ বহুজানতক 

ইআরনস 

সিেপত্র 

প্রোি  

৩ কম টনেবস সাধারি ইআরনস এর রেদত্র প্রদর্াজয কাগজানের সাদথ 

নিদম্নাক্ত কাগজানে োনখল করদত হদবঃ   

১) সকল নবদেশীদের পাসদপার্ টর কনপ ও ববধ ওয়াকট 

পারনমর্ (প্রদর্াজয রেদত্র); 

২) নলে অব এমপ্লয়ীজ (িাম, পেবী, রবতি ও 

জাতীয়তা সম্বনলত)  

(দেশী-নবদেশী রর্ৌথ নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর রেদত্র)। 

৩) জদয়ন্ট রভঞ্চার এনিদমন্ট (দেশী নবদেশী নবনিদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদির রেদত্র) 

৪) ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র 

(২০২২ সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

[প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােি এর 

পর আঞ্চতলক দপ্তর 

হগি েনদ ইস্যয করা 

হয়।] 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd


 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

বহুজানতক 

রপ্তানি 

তনবন্ধন েনদ 

নবায়ন 

৩ কম টনেবস অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নাগতরক সেবাাঃ ইগেতটাং (ইআরতে) েনদপত্র োংক্রান্ত সেবা 

০৯ রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

(ইদেনন্টাং 

ইআরনস) 

 

৩ কম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) নিবন্ধি নফস জমাকরদণর রেজারী োলাি এবাং ১৫% ভযার্ 

জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

২) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািায় হালিাগােকৃত রেড লাইদসন্স; 

৩) ই-টিআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪) মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বেলতা 

সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৫) বাাংলাদেশ ইদেনন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির 

হালিাগােকৃত সেস্যতা সিে; 

৬) আদবেিকারীসহ সকল অাংশীোদরর জাতীয় পনরেয়পত্র; 

৭) ররনজোড ট অাংশীোরী েনলল (আরদজএসনস হদত 

জানরকৃত)। 

৮) জদয়ন্ট রভঞ্চার এনিদমন্ট (প্রদর্াজয রেদত্র); 

৯) নবদেদশ নিবনন্ধত রকাম্পািীর বাাংলাদেদশ শাখা 

অনফস/কানি অনফদসর রেদত্র সাটি টনফদকর্ অব ফাইনলাং এবাং 

বাাংলাদেশ নবনিদয়াগ উন্নয়ি কর্তটপদের অনুদমােদির কনপ; 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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১০)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

(ইদেনন্টাং 

সানভ টদসস) 

িবায়ি  

৩ কম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

ক) িবায়ি  নফস এবাং ভযার্ জমাকরদণর রেজারী োলাি; 

খ) প্রদয়াজদি অন্যান্য হালিাগােকৃত ডকুদমন্টস।  

গ)  ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

িাগনরক রসবাঃ নবনবধ নিবন্ধি সাংক্রান্ত 

১০ ০৩ (নতি) 

বছদরর 

অনধক 

অিবানয়ত 

নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

িবায়ি 

৪ কম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১। রেম্বার/রেড এদসানসদয়শদির সেস্যতা সিে;  

২। রেড লাইদসন্স; 

৩। টিআইএি/হালনাগাদ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪।  ব্যাাংক কর্তটক আনথ টক স্বেলতা সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র; 

৫। রমদমাদরোম এে আটি টকযালস অব এদসানসদয়শি 

(প্রদর্াজয রেদত্র); 

৬। সাটি টনফদকর্ অব ইিকদপ টাদরশি; 

৭। নশদল্পর রেদত্র সাংনিষ্ট সকল কাগজানে; 

৮। ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র (২০২২ 

সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

[০৩ (নতি) বছদরর 

অনধক অিবানয়ত 

নিবন্ধি সিেপদত্রর 

িবায়দির রেদত্র প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদত 

অনুদমােি নিদত হদব 

এবাং অনুদমােি রশদষ 

আঞ্চনলক েপ্তর হদত 

সিে ইসুয করা হদব।] 

 

 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd


 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

১১ একই টিগন 

একাতিক 

তনবন্ধন েনদ 

প্রদান 

োংক্রান্ত কাি 

 

 

১০ কম টনেবস  

(কনমটি 

কর্তটক সভার 

রপ্রনেদত 

কর্ টনববরণী 

োনখল 

সাদপদে 

এবাং 

প্রদয়াজদি 

পনরেশ টি বা 

শুিািীর পর 

প্রনতদবেি 

জমা প্রোি 

করা 

সাদপদে) 

প্রনতষ্ঠাদির আদবেি ফরম এর সাদথ নিম্ন নলনখত ডকুদমন্টস 

সাংযুক্ত কদর প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর কার্ টালদয় জমা প্রোি করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১.একই টিগনএকাতিক IRC/ERC এর আগবদগনর 

স ৌতিক কারন েহ প্রমানক দাতখল করগি হগব।  

২. তিন্ন তিন্ন প্রতিষ্ঠাগনর তিন্ন তিন্ন সেড লাইগেন্স 

৩. আয়কর প্রিযায়গন তিন্ন তিন্ন প্রতিষ্ঠাগনর নাগম। 

 ৪. ই -টিন 

৫.তিন্ন তিন্ন প্রতিষ্ঠাগনর তিন্ন তিন্ন ব্যাাংক একাউট।  

৬. OLM এ আগবদগনর কতপ/প্রাপ্ত েনদ এর কতপ।  

৭. তশল্পপ্রতিষ্ঠাগনর সেগত্র সপাষক কর্তবপগের স্যপাতরশ 

ও কাচামাল।  

৮. ব্যাাংগক সেগক প্রিযাতয়ি পুরািন েকল প্রতিষ্ঠাগনর 

দুই বছগরর এলতে তববরণী। 

৯. ইিকাম ট্যাক্স নরর্াি ট োনখদলর প্রানপ্ত স্বীকারপত্র 

(২০২২ সাদলর ১ জুলাই রথদক কার্ টকর)। 
 

েরােতর/ই-নতে/ ই-

সমইল 

 

[আমোনি ও রপ্তানি 

প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অনুদমােি এর 

পর আঞ্চতলক দপ্তর 

হগি েনদ ইস্যয করা 

হয়।] 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

১২ মদিািীত 

ব্যাাংক 

পনরবতটি  

(সকল 

ধরদণর 

নিবন্ধি 

সিেপদত্রর 

রেদত্র) 

৩ কম বতদবে অিলাইদি নিধ টানরত ফরম পূরণপূব টক সকল ডকুদমন্টস এর 

রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১.সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদির রলর্ার প্যাদড আদবেি। 

২.নিবন্ধি সিেপত্র। 

৩.নবদ্যমাি পূদব টর  ব্যাাংক পনরবতটদির রেদত্র অিাপনিপদত্রর 

কনপ। 

৪.িতুি মদিািীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদির আনথ টক স্বেলতা 

সম্পনকটত প্রতযয়িপত্র। 

OLM এর মাধ্যদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

আমোনি িীনত আদেদশর ৯ 

অনুদেদে বনণ টত নিধ টানরত রেণীর 

নবপরীদত নফ (পনরনশষ্ট-ক) 

েপ্তদরর নহসাব রকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ রত এবাং ভযার্ 

রকাড িাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

রত রেজারী োলাদির মাধ্যদম 

জমা প্রোি। OLM এর 

নসদেদম নগদয়ও অিদলইদি 

োলাদির নফ জমা রেয়া র্ায়। 

এছাড়া বতটমাদি রসািালী 

রপদমন্ট রগর্ওদয়র মাধ্যদম ঘদর 

বদসই রসািালী ব্যাাংক এর 

একাউন্ট, রক্রনডর্/দডনবর্ কাড ট 

এবাং রমাবাইল ব্যাাংনকাং 

(নবকাশ, িগে, রদকর্, ইউকযাশ, 

নশউরকযাশ ইতযানে) এর মাধ্যদম 

ই-োলাি আকাদর জমা প্রোি 

করা র্ায়। 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

নিব টাহী কম টকতটা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: 

eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd


 

৩) অিযন্তরীণ সেবা 

ক্র. িাং রসবারিাম রসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  এবাং প্রানপ্তস্থাি রসবার মূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত রসবা প্রোদির সময়সীমা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেনব, রফাি িাং ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ রপিশি ও আনুদতানষক 

মঞ্জুরী 

িনথদত ও পত্রদর্াদগ আদবেিপত্র, পূরণকৃত রপিশি ফরম, িাোনব 

প্রতযায়ি পত্র, উিরাধীকার মদিািয়ি 

প্রদর্াজয িয় ৭ কার্ টনেবস  

মাহাবুবুল হুো জাদমে 

নিব টাহী কম টকতটা ও অনফস প্রধাি  

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

 
 

০২ োনন্ত ও নবদিােি ছুটি ও 

ভাতামঞ্জুরী 

িনথদত ও পত্রদর্াদগ আদবেি পত্র এবাং পূদব টর ছুটি মঞ্জুনররপত্র প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

০৩ নবনভন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী িনথদত ও পত্রদর্াদগ আদবেিপত্র প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

০৪ ভনবষ্যত তহনবল হদত 

অনিম/ চূড়ান্ত উদিালি 

িনথদত ও পত্রদর্াদগ আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ অনফদসর নহসাব 

নববরণী 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ টনেবস 

০৫ অনজটত ছুটি িনথদত ও পত্রদর্াদগ আদবেিপত্র ও সাংনিষ্ট এনজ অনফস/সানভ টস 

বই হদত ছুটির নহসাব নববরণ নিনিত করা 

সাদপদে 

প্রদর্াজয িয় ৫ কার্ টনেবস 

 

 

৪) অনভদর্াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 

রসবা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্ব প্রাপ্ত কম টকতটার সাংদি রর্াগাদর্াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল নিদম্নাক্ত পদ্ধনতদত রর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি। 

 

ক্র. িাং কখি রর্াগাদর্াগ করদবি কার সদি রর্াগাদর্াগ করদবি রর্াগাদর্াদগর ঠিকািা নিষ্পনির 

সময়সীমা 

০১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল 

 

  

অনভদর্াগ নিষ্পনি কম টকতটা (অনিক) GRS রফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা িাম ও পেনব: 

মাহাবুবুল হুদা িাগমদ 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা। 

রফািঃ 02334401334. 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১-০৬৯০০৫।  

ই-রমইল: eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

ওদয়বদপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদির ওদয়ব রপার্ টাদলর GRS নলাংকঃ www.grs.gov.bd 

৩০ কার্ টনেবস 

০২ GRS  রফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা নিনে টষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল আনপল কম টকতটা রমাঃ মাসুদুল মান্নাি, নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।   

রফাি: ০২-৪১০৫০২২৯ 

ই-রমইল: controller.ho@ccie.gov.bd  

ওদয়বদপার্ টাল: প্রনতষ্ঠাদিরওদয়বদপার্ টাদলর GRS নলাংকঃwww.grs.gov.bd 

২০ কার্ টনেবস 

 

  

mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/
mailto:controller.ho@ccie.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/


 

৪) আপিার কাদছ আমাদের প্রতযাশাঃ 

ক্র: িাং প্রনতশ্রুত/কানিত রসবা প্রানপ্তর লদেয করণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেি পত্র োনখল করা।  

০২)  আমোনি িীনত-আদেশ অনুর্ায়ী নিধ টানরত নফ এবাং ভযার্ বাবে প্রেি নফ রেজারী োলাদির মাধ্যদম র্থার্থ রকাদড জমা প্রোি করা। 

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

০৪) প্রদয়াজদি রহল্প রডস্ক্ এর রসবা িহণ। (অিলাইি/দর্নলদফাি/ই-দমইল/ওএলএম এর query box/ ওদয়বসাইদর্র query box )। 

০৫) সরাসনর অিলাইি রসবা িহণ। রকাণ োলাল বা মধ্যবতী ব্যানক্তর রসবা িহণ িা করা।  

০৬) দুনীতির সকান িথ্য িাৎেতণক প্রিান তনয়ন্ত্রক বা আঞ্চতলক প্রিানগক অবতহি করা।  

 

 

আঞ্চতলক অতিগের নাম অতিগের ঠিকানা 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুতমো  । 

রামমালা ররাড, রাণীরবাজার,  

রেম্বার ভবি, কুনমল্লা।  

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: eo1.cumilla@ccie.gov.bd 

ওগয়বোইে: https://cumilla.ccie.gov.bd 

 

 

পনরনশষ্ট-ক 

তবতিন্ন সেবার তি েমূহ ( া ১লা সেগেম্বর ২০২২ সেগক কা বকর) 

     বাতণতিযক ও তশল্প আইআরতে এর তনবন্ধন তি েমূহাঃ 

আমদাতন েীমা তনবন্ধন তি নবায়ন তি 

 বিবমান প্রস্তাতবি ও অনুগমাতদি বিবমান প্রস্তাতবি ও অনুগমাতদি 

৫,০০,০০০ ৫,০০০ অপতরবতিবি ৩,০০০ অপতরবতিবি 

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

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

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

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

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 বা িদুদ্ধব - ৮০,০০০০ - ৩২,০০০ 

 

     অনুগমাতদি োরচািব ( তনবন্ধন েনদ নবায়গন ব্যে ব হগল): 

েময়েীমা আমদাতনকারক ( বাতণতিযক ও তশল্প) রপ্তাতনকারক রপ্তাতনকারক ( ইগেতটাং) 

এক হগি তিন বছর প বন্ত  ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

চার হগি পাঁচ বছর প বন্ত ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় বা িদুদ্ধব বছর  ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

 

mailto:eo1.cumilla@ccie.gov.bd
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     তবতিন্ন িরগনর রপ্তাতন েনদ তি 

 

তবতিন্ন িরগনর তনবন্ধন েনদপত্র োংক্রান্ত সেবা েমূহ তনবন্ধন তি নবায়ন তি 

 বিবমান প্রস্তাতবি ও অনুগমাতদি বিবমান প্রস্তাতবি ও অনুগমাতদি 

রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ ( ইআরতে) ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ ( ইগেতটাং োতি বে) ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 

বহুিাতিক রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ ( ইআরতে)  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

বহুিাতিক রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ বাতষ বক নবায়ন  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ বাতষ বক নবায়ন  ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

রপ্তাতন তনবন্ধন েনদ ( ইগেতটাং োতি বে ) বাতষ বক নবায়ন  ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 

 

 

নতুন কগর আগরাতপি সেবা তি 

 

তডতিোলকৃি সেবার িাতলকা প্রস্তাতবি ও অনুগমাতদি তি 

প্রতিষ্ঠাগনর নাম, ঠিকানা ও মাতলকানা পতরবিবন ( েকল িরগনর তনবন্ধন েনগদর সেগত্র) ২,০০০ োকা 

মগনানীি ব্যাাংক পতরবিবন ( েকল িরগনর তনবন্ধন েনগদর সেগত্র) ২,০০০ োকা 

আমদাতন তনবন্ধন েনগদর আমদাতন েীমা/সেতণ/ তলতমে পতরবিবন ( হ্রাে/ বৃতদ্ধ) ২,০০০ োকা 

তশল্প  আমদাতন তনবন্ধন েনগদর আমদাতন স্বত্ব পতরবিবন ( হ্রাে/ বৃতদ্ধ) ২,০০০ োকা 

     

     নব:দ্র: এখাদি উদল্লখ্য য রর্, সকল রসবার নফ পনরদশাদধর উপর ১৫% হাদর ভযার্ পনরদশাধ করদত হদব। 

 

     নফ প্রোদির রকাড িাং- ১-১৭৩১-০০০১-১৮০১, ভযার্ রকাড প্রোদির রকাড িাং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১. 

 

স্বােনরতঃ- 

 

(মাহাবুবুল হুো জাদমে) 

নিব টাহী কম টকতটা ও অনফস প্রধাি 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, কুনমল্লা। 

রফািঃ 02334401334. 

ই-দমইল: eo1.cumilla@ccie.gov.bd 
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