
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণিজ্য মন্ত্রিালয় 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

রাংপুর । 

 
 

 

সেবা প্রদান প্রণিশ্রণি (ণেটিজজ্নে চার্ টার) 

 
 

১. ণিশন ও ণমশন 

ণিশনঃ ববজদণশক বাণিজ্য েহজ্ির করার প্রয়াজে আমদাণনকারক, রপ্তাণনকারক ও ইজেন্টরগিজক েহায়িা প্রদান। 

ণমশনঃ জ্নস্বার্ ট ও জ্নণনরাপত্তা ণবজবচনা কজর ববজদণশক ও অিযান্তরীি বাণিজজ্য েকল ব্যবোয়ীজদর ণনবন্ধন ও পারণমর্ প্রদান, সেবা েহজ্ীকরজি অনলাইন সেবা প্রদাজনর মাধ্যজম ব্যবো বান্ধব 

পণরজবশ বিণর, ণশল্পায়জন সদণশ-ণবজদশী ণবণনজয়াগ বৃণিজি েহায়িা ভূণমকা পালন ও ববজদণশক বাণিজজ্য ণবষয়ক ডার্াজবে েংরক্ষি। 

 

২. প্রণিশ্রুণি সেবােমূহ (ণেটিজজ্নে চার্ টার) 

 ২.১) নাগণরক সেবা ণশল্প আইআরণে 

ক্রণমক 

নং 

সেবা নাম সেবা প্রদাজনর পিণি প্রজয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র ও প্রাণপ্ত স্থান সেবার মূল্য 

এবং 

পণরজশাধ 

পিণি (যণদ 

র্াজক) 

সেবা 

প্রদাজনর 

েময়েীমা 

শাখার নামেহ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটার পদবী, 

অণিণেয়াল সর্ণলজিান নম্বর ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. ণশল্প ণনবন্ধন 

েনদপত্র প্রদান 

(১ম এডহক) 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 
 

[১ম এডহক ণশল্প আইআইণে 

ইস্যযর সক্ষজত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম 

আঞ্চণলক দপ্তর ব্যিীি অন্যান্য 

আঞ্চণলক দপ্তজরর প্রধানগিজক 

আমদাণন ও রপ্তাণন প্রধান 

ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা 

ণনম্নরূপঃ 

১) ণনবন্ধন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

২) সপাষজকর স্যপাণরজশর কণপ (এডহজকর সক্ষজত্র আইআরণে 

জ্াণরর পূরিকৃি ক-অংশ) 

৩) সপাষক কর্তটক ণশল্প প্রকজল্পর ণনবন্ধন পজত্রর কণপ (প্রর্ম 

এডহজকর সক্ষজত্র) 

৪) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 
 

[ণশল্প আইআরণে ইস্যযর জ্ন্য প্রধান ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর 

হজি অনুজমাদন পর আঞ্চণলক দপ্তর হজি েনদ ইস্যয 

করা হয়।] 

 

 

 

 

 

 

 



অনুজমাদন ণনজি হয় এবং 

অনুজমাদন সশজষ আঞ্চণলক 

দপ্তর হজি েনদ ইস্যয করা হয়। 

ঢাকা ও চট্রগ্রাম আঞ্চণলক দপ্তর 

ণনজ্ ক্ষমিা বজল ১ম এডহক 

ণশল্প আইআইণে অনুজমাদন 

সশজষ ণনজজ্রাই দপ্তর হজি 

েনদ ইস্যয র্াজক] 

৫) স্বীকৃি সচম্বার/ ব্যবোয় েংণিষ্ট সট্রড এজোণেজয়শজনর 

হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ; 

৬) মজনানীি ব্যাংজকর প্রিযয়নপত্র/ ব্যাংক পণরবিটজনর সক্ষজত্র 

অনাপণত্তপত্র; 

৭) হালনাগাদকৃি কারখানার সট্রড লাইজেন্স কণপ; 

৮) আজবনকারীর জ্ািীয় পণরচয়পত্র/ জ্ন্ম ণনবন্ধন/ পােজপার্ ট; 

৯) হালনাগাদকৃি িায়রা লাইজেন্স (কারখানার ঠিকানায়); 

১০) পণরজবশ অণধদপ্তজরর ছাড়পত্র। (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র); 

১১) োটি টণিজকর্ অব ইনকজপ টাজরশন এবং হালনাগাদকৃি 

িরম-১২; (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র) 

১২) জ্জয়ন্ট সিঞ্চার এণগ্রজমন্ট (সদশী-ণবজদশী সযৌর্ 

ণবণনজয়াজগর সক্ষজত্র); 

১৩) নাম, পদবী, সবিন, ও জ্ািীয়িা েম্বণলি ণলস্ট অব 

এমপ্লয়ীজ্ (সদশী-ণবজদশী সযৌর্ ণবণনজয়াগ/ ১০০% (ণবজদশী 

ণবণনজয়াজগর সক্ষজত্র); 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০২. ণশল্প ণনবন্ধন 

েনদপত্র প্রদান 

(২য় এডহক/ 

৩য় এডহক) 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

২য় ও ৩য় এডহক আজবদনপজত্রর োজর্ ণনজম্নাক্ত ডকুজমন্টে 

এর রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা 

ণনম্নরূপঃ 

১) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান 

(অর্ টবছর পণরবিটন োজপজক্ষ) 

২) সপাষজকর ২য়/৩য় এডহক স্যপারীজশর কণপ। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০৩. ণশল্প ণনবন্ধন 

েনদপত্র প্রদান 

(ণনয়ণমিকরি) 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ণনয়ণমিকরজির আজবদজন ণনজম্নাক্ত ডকুজমন্টে এর রণিন 

স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। 

ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

১) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান 

(অর্ টবছর পণরবিটন োজপজক্ষ) 

২) সপাষক কর্তটক এডহক হজি ণনয়ণমিকরজির স্যপাণরজশর 

কণপ। 

৩) এইচএে সকাড েম্বণলি কাঁচামাজলর িাণলকা। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 



ণনবন্ধন েনদ 

নবায়ন  

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

নবায়জনর আজবদনপজত্রর োজর্ ণনজম্নাক্ত ডকুজমন্টে এর রণিন 

স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

  

০৪. বহুজ্াণিক বা 

সদশী-ণবজদশী 

বা ১০০% 

ণবজদশী 

ণবণনজয়াজগর 

স্থাণপি ণশল্প 

ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

আজবদনপজত্রর োজর্ ণনজম্নাক্ত ডকুজমন্টে এর রণিন স্ক্যানকণপ 

আপজলাড করজি হজব। 

ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

১) োধারি ণশল্প আইআরণে সক্ষজত্র প্রজযাজ্য কাগজ্াণদ দাণখল 

করজি হজব। 

২) েকল ণবজদশীজদর ববধ ওয়াকট পারণমর্ (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র); 

৩) ণলস্ট অব এমপ্লয়ীজ্ (নাম, পদবী, সবিন, ও জ্ািীয়িা 

েম্বণলি)  

(সদশী-ণবজদশী সযৌর্ ণবণনজয়াগ/ ১০০% ণবজদশী ণবণনজয়াজগর 

সক্ষজত্র); 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

 

[বহুজ্াণিক ণশল্প আইআরণে ইস্যযর জ্ন্য প্রধান 

ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি অনুজমাদন পর আঞ্চণলক দপ্তর 

হজি েনদ ইস্যয করা হয়।] 

ণনবন্ধন েনদ 

নবায়ন 

 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

নাগণরক সেবাঃ আমদাণন েংক্রান্ত সেবা 

০১ বাণিণজ্যক 

আমদাণন 

ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব।  

ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

১) ণনবন্ধন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

২) প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃি সট্রড লাইজেন্স; 

৩) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪) মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর আণর্ টক স্বচ্ছলিা 

েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

৫) স্বীকৃি সচম্বার/ ব্যবোয় েংণিষ্ট সট্রড এজোণেজয়শজনর 

হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ;  

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

  



৬) আজবনকারীর জ্ািীয় পণরচয়পত্র/ জ্ন্ম ণনবন্ধন/পােজপার্ ট; 

৭) ণবজশষাণয়ি ব্যবোভূক্ত প্রণিষ্ঠাজনর আমদাণন/রপ্তাণনর 

সক্ষজত্র প্রজয়াজ্নীয় লাইজেন্স/ অনুমণিপত্র।  

৮) সরণজ্স্টাড ট অংণশদারী দণলল (আরজজ্এেণে হজি 

জ্াণরকৃি); 

৯) োটি টণিজকর্ অব ইনকজপ টাজরশন এবং হালনাগাদকৃি 

িরম-১২; (ণলণমজর্ড সকাম্পানীর সক্ষজত্র) 

বাণিণজ্যক 

আমদাণন 

ণনবন্ধন 

েনদপত্র  

নবায়ন 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে।        

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান, 

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

নাগণরক সেবাঃ রপ্তাণন েংক্রান্ত সেবা 

০১. রপ্তাণন ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব।  

ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

১) ণনবন্ধন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

২) প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃি সট্রড লাইজেন্স; 

৩) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪) মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর আণর্ টক স্বচ্ছলিা 

েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র;  

৫) স্বীকৃি সচম্বার/ ব্যবোয় েংণিষ্ট সট্রড এজোণেজয়শজনর 

হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ;  

৬) আজবনকারীর জ্ািীয় পণরচয়পত্র/ জ্ন্ম ণনবন্ধন/ পােজপার্ ট; 

৭) ণবজশষাণয়ি ব্যবোভূক্ত প্রণিষ্ঠাজনর আমদাণন/ রপ্তাণনর 

সক্ষজত্র প্রজয়াজ্নীয় লাইজেন্স/ অনুমণিপত্র।  

৮) সরণজ্স্টাড ট অংণশদারী দণলল (আরজজ্এেণে হজি 

জ্াণরকৃি); 

৯) োটি টণিজকর্ অব ইনকজপ টাজরশন এবং হালনাগাদকৃি 

িরম-১২; ( ণলণমজর্ড সকাম্পানীর সক্ষজত্র ) 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান, 

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 



রপ্তাণন ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

নবায়ন 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে।        

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান, 

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০২. বহুজ্াণিক 

ইআরণে েনদ 

পজত্রর প্রদান 

 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

োধারি ইআরণে এর সক্ষজত্র প্রজযাজ্য কাগজ্াণদর োজর্ 

ণনজম্নাক্ত দাণখল করজি হজব। 

১) েকল ণবজদশীজদর ববধ ওয়াকট পারণমর্ (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র) 

৩) ণলস্ট অব এমপ্লয়ীজ্ (নাম, পদবী, সবিন, ও জ্ািীয়িা 

েম্বণলি)  

(সদশী-ণবজদশী সযৌর্ ণবণনজয়াগ/ ১০০% ণবজদশী ণবণনজয়াজগর 

সক্ষজত্র); 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

[বহুজ্াণিক ইআরণে ইস্যযর সক্ষজত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম 

আঞ্চণলক দপ্তর ব্যিীি অন্যান্য আঞ্চণলক দপ্তজরর 

সক্ষজত্র প্রধান ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি অনুজমাদন ণনজি 

হজব এবং অনুজমাদন সশজষ আঞ্চণলক দপ্তর হজি 

েনদ ইস্যয করা হজব। শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম 

আঞ্চণলক দপ্তর প্রদত্ত ক্ষমিা বজল বহুজ্াণিক 

ইআরণে েনদপত্র ণনজ্স্ব অনুজমাদন সশজষ েনদ 

ইস্যয করজব।] 

ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

নবায়ন  

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান, আঞ্চণলক দপ্তর, 

রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

 

নাগণরক সেবাঃ ইজেণন্টং (ইআরণে) েনদপত্র েংক্রান্ত সেবা 

০১. 

 

 

 

রপ্তাণন ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

(ইজেণন্টং 

ইআরণে) 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব।  

ডকুজমন্টেগুজলা ণনম্নরূপঃ 

১) ণনবন্ধন ণিে জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান এবং ১৫% িযার্ 

জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান; 

২) প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃি সট্রড লাইজেন্স; 

৩) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪) মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর আণর্ টক স্বচ্ছলিা 

েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

৫) বাংলাজদশ ইজেণন্টং এজজ্ন্ট এজোণেজয়শজনর 

হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ;  

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান, আঞ্চণলক দপ্তর, 

রংপুর। 

সিান নং- ০৫২১-৬২৩০৬ (অণিে) 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 



৬) আজবনকারীেহ েকল অংণশদাজরর জ্ািীয় পণরচয়পত্র; 

৭) সরণজ্স্টাড ট অংণশদারী দণলল (আরজজ্এেণে হজি 

জ্াণরকৃি);  

৮) জ্জয়ন্ট সিঞ্চার এণগ্রজমন্ট (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র); 

৯) ণবজদজশ ণনবণন্ধি সকাম্পানীর বাংলাজদশ শাখা অণিে/ 

কাণট্র অণিজের সক্ষজত্র োটি টণিজকর্ অব িাইণলং বাংলাজদশ 

ণবণনজয়াগ উন্নয়ন কর্তটপজক্ষর অনুজমাদজনর কণপ; 

রপ্তাণন ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০২ বহুজ্াণিক 

ইজেণন্টং েনদ 

পজত্রর 

অনুজমাদন 

 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি 

হয়। 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা 

ণনম্নরূপঃ 

১) ণনবন্ধন ণিে জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান এবং ১৫% িযার্ 

জ্মাকরজির সট্রজ্ারী চালান; 

২) প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃি সট্রড লাইজেন্স 

কণপ; 

৩) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪) মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর আণর্ টক স্বচ্ছলিা 

েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

৫) বাংলাজদশ ইজেণন্টং এজজ্ন্ট এজোণেজয়শজনর 

হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ;  

৬) আজবনকারীেহ জ্ািীয় পণরচয়পত্র (বাংলাজদশী হজল) 

এবং েকল ণবজদশীজদর পােজপার্ ট কণপ; 

৭) সরণজ্স্টাড ট অংণশদারী দণলল (আরজজ্এেণে হজি 

জ্াণরকৃি);  

৮) জ্জয়ন্ট সিঞ্চার এণগ্রজমন্ট (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র) 

৯) ণবজদজশ ণনবণন্ধি সকাম্পানীর বাংলাজদশ শাখা অণিে/ 

কাণট্র অণিজের সক্ষজত্র োটি টণিজকর্ অব িাইণলং বাংলাজদশ 

ণবণনজয়াগ উন্নয়ন কর্তটপজক্ষর অনুজমাদজনর কণপ; 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

 

[ বহুজ্াণিক ইজেণন্টং েনদ ইস্যযর জ্ন্য প্রধান 

ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি অনুজমাদন পর আঞ্চণলক দপ্তর 

হজি েনদ ইস্যয করা হয়।] ] 
 

 



১০) েকল ণবজদশীজদর ববধ ওয়াকট পারণমর্ (প্রজযাজ্য সক্ষজত্র) 

১১) ণলস্ট অব এমপ্লয়ীজ্ (নাম, পদবী, সবিন, ও জ্ািীয়িা 

েম্বণলি) প্রজযাজ্য সক্ষজত্র 

(ণনবন্ধন আজদশ, ১৯৮১ পণরবিটন োজপজক্ষ) 

রপ্তাণন ণনবন্ধন 

েনদপত্র 

নবায়ন  

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) নবায়ন ণিে এবং ১৫% িযার্ জ্মাকরজির সট্রজ্ারী 

চালান; 

খ) প্রজয়াজ্নীয় অন্যান্য হালনাগাদকৃি ডকুজমন্টে। 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

নাগণরক সেবাঃ ণবণবধ ণনবন্ধন েংক্রান্ত 

০১. ০৩ (ণিন) 

বছজরর অণধক 

অনবাণয়ি 

ণনবন্ধন 

েনদপজত্রর 

নবায়জনর 

অনুমণি প্রদান 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা 

ণনম্নরূপঃ 

১) সচম্বার/ সট্রড এজোণেজয়শজনর েদস্যিা েনদ;  

২)  প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানায় হালনাগাদকৃি সট্রড লাইজেন্স 

কণপ; 

৩) ই-টিআইএন/ আয়কর প্রিযয়নপত্র; 

৪) মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর আণর্ টক স্বচ্ছলিা 

েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

৫) এজোণেজয়শজনর হালনাগাদকৃি েদস্যিা েনদ;  

৬) আজবনকারীর জ্ািীয় পণরচয়পত্র/ জ্ন্ম ণনবন্ধন/পােজপার্ ট; 

৭) সরণজ্স্টাড ট অংণশদারী দণলল (আরজজ্এেণে হজি 

জ্াণরকৃি); 

৮) োটি টণিজকর্ অব ইনকজপ টাজরশন এবং হালনাগাদকৃি 

িরম-১২; ( ণলণমজর্ড সকাম্পানীর সক্ষজত্র ) 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

৩ ণদন 

 

[ প্রধান ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি অনুজমাদন পর 

আঞ্চণলক দপ্তর হজি েনদ ইস্যয করা হয়। ] 

 
ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০২ একই টিজনর 

একাণধক 

ণনবন্ধন েনদ 

প্রদান েংক্রান্ত 

েরােণর/ ই-নণর্/ ই-সমইল  েংণিষ্ট প্রণিষ্ঠাজনর আজবদন োজর্ অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম 

পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর  

অনলাইজন ণনধ টাণরি িরম পূরিপূব টক েকল ডকুজমন্টে এর 

রণিন স্ক্যানকণপ আপজলাড করজি হজব। ডকুজমন্টেগুজলা 

ণনম্নরূপঃ 

১) একই টিজন একাণধক আইআরণে/ইআরণে আজবদন 

   

[ প্রধান ণনয়ন্ত্রজকর দপ্তর হজি অনুজমাদন পর 

আঞ্চণলক দপ্তর হজি েনদ ইস্যয করা হয়। ] 

 

 

 



সযৌণক্তক কারিেহ প্রমািক দাণখল করজি হজব। 

২) সচম্বার/ সট্রড এজোণেজয়শজনর েদস্যিা েনদ;  

৩) ণিন্ন ণিন্ন প্রণিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা সট্রড লাইজেন্স কণপ; 

৪) আয়কর প্রিযয়জন ণিন্ন ণিন্ন প্রণিষ্ঠাজনর নাম উজেখ করজি 

হজব; 

৫) ই-টিআইএন কণপ। 

৬) ণিন্ন ণিন্ন প্রণিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর 

আণর্ টক স্বচ্ছলিা েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

৭) OLM এ আজবদজনর কণপ/ প্রাপ্ত েনদ এর কণপ; 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

০৩. মজনানীি 

ব্যাংক 

পণরবিটন 

(েকল ধরজির 

ণনবন্ধন 

েনদপজত্রর 

সক্ষজত্র) 

OLM এর মাধ্যজম 

অনলাইজন আজবদন করজি হয় 

ও অনলাইজনই েনদ প্রদান 

করা হয়। 

ক) েংণিষ্ট প্রণিষ্ঠাজনর সলর্ার প্যাজড আজবদন, 

খ) ণনবন্ধন েনদপত্র 

গ) ণবদ্যমান পূজব টর ব্যাংক পণরবিটজনর সক্ষজত্র অনাপণত্তপজত্রর 

কণপ; 

ঘ) পণরব টিীজি/ নতুন মজনানীি ব্যাংক কর্তটক প্রণিষ্ঠাজনর 

আণর্ টক স্বচ্ছলিা েম্পণকটি প্রিযয়নপত্র; 

 

ণবনামূজল্য 

সেবা প্রদান 

করা হয় 

১ ঘন্টা ৪৫ 

ণমণনর্ হজি 

েজব টাচ্চ ৩ 

ণদন 

 

ণনব টাহী অণিোর ও অণিে প্রধান,  

আঞ্চণলক দপ্তর, রংপুর। 

সিান- ০৫২১-৬২৩০৬ 

সমাবাইল নং- ০১৭১২৫৪৭৪২৪ 

E-mail: eo1.rangpur@ccie.gov.bd 

 
 

 

আপনার কাজছ আমাজদর প্রিযাশ 

 
 

ক্রণমক নং প্রণিশ্রুি/ কাণিি সেব প্রাণপ্তর লজক্ষয করিীয় 

০১. ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়ংেম্পি ট আজবদনপদত্র দাণখল করা; 

০২. আমদাণন নীণি আজদশ অনুযায়ী ণনধ টাণরি ণি এবং িযার্ বাবাদ প্রদত্ত ণি সট্রজ্ারী চালজনর মাধ্যজম যর্াযর্ সকাজড জ্মা প্রদান করা; 

০৩. ডুকুজমন্ট ঘার্ণি বা ত্রুটি র্াকজল িার জ্বাব বা েঠিক ডুকুজমন্ট দাণখল করা; 

০৪. প্রজয়াজ্জন সহল্প সডস্ক্ এর সেবা গ্রহি। অনলাইন/ সর্ণলজিান/ ই-সমইল/ ওএলএম এর Query Box/ ওজয়ব োইজর্র Query Box) 

০৫. েরােণর অনলাইন সেবা গ্রহি। সকান দালাল বা মধ্যবিী ব্যাণক্তর সেবা গ্রহি না করা। 

০৬. দুনীণির সকান িথ্য িাৎক্ষণিক প্রধান ণনয়ন্ত্র বা আঞ্চণলক প্রধানজক অণবণহি করা। 

 


