
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর                                                                                                                                                                                                   

ঊনম ি-৫৬, নশবগঞ্জ, নসদলট। 
sylhet.ccie.gov.bd 

 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি   Citizen’s Charter) 
১. তিশন ও তিশন 

নিশি: নিবন্ধিসহ অিযািয সসবা প্রোি কার্ িক্রম নবশ্বমাদি উন্নীতকরণ। 
 

নমশি: অিলাইি সসবা প্রোি পদ্ধনত সহজজকরণ, আধুনিকীকরণ ও র্ুদগাপদর্াগীকরদণর মাধযদম বযবসা বান্ধব পনরদবশ ততনর। 
 

২. প্রনতশ্রুত সসবাসমূহঃ 

২.১) িাগনরক সসবাঃ তশল্প আইআরতে 

ক্র. 

নং 

সেবার 

নাি 

সেবা প্রদাননর 

পদ্ধতি  

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র  ও  প্রাতি স্থান  

 

সেবার িূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

  দতদ াানক) 

সেবা 

প্রদানন

র 

েিয়

েীিা 

শাখার নািেহ 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমার 

পদবী, অতিতেয়াল্ 

সেতল্নিান নম্বর ও ই-

সিইল্ 

 

  

উর্ধ্ মিন কি মকিমার 

পদবী, অতিতেয়াল্ 

সেতল্নিান নম্বর ও ই-

সিইল্ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ নশল্পনিবন্ধি 

সিেপত্র 

প্রোি  ১১ম 

এডহক) 

 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধযদম 

অিলাইদি 

আদবেি করদত 

হয় ও অিলাইদিই 

সিে প্রোি করা 

হয়।  

 

 

[১ম এডহক নশল্প 

আইআরনস ইসুযর 

সেদত্র আমোনি ও 

রপ্তানি প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অিুদমােি 

নিদত হয় এবাং 

অিুদমােি সশদে 

আঞ্চনলক েপ্তর 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত 

হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

 

১ ) সপােদকর সুপানরদশর কনপ। 

২ ) সপােক কতৃ িক নশল্প প্রকদল্পর নিবন্ধি পদত্রর কনপ 

 ১প্রমম এডহদকর সেদত্র); 

৩ ) ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৪ ) ীীকৃত সম্বাার/বযবসায় সাংনষ্ট  সডড 

এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

৫ ) মদিািীত বযাাংদকর প্রতযয়িপত্র/ বযাাংক 

পনরবতিদির সেদত্র অিাপনিপত্র; 

৬ ) প্রনতষ্ঠাদির িাম ও কারখািার টিকািায় 

হালিাগােকৃত  সডড লাইদসন্স; 

৭ ) আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র/জ  নিবন্ধি/ 

পাসদপাটি ;  

৮ ) হালিাগােকৃত ফায়ার লাইদসন্স ১কারখািার 

টিকািায়); 

৯ )  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম-১২;  ১প্রদর্াজয সেদত্র) 

১০ )  জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম 

নগদয় আদবেদির পদর 

অিলাইদি ই-ম্বালাি 

আকাদর জমা প্রোি করা 

র্াদব। 

 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

https://sylhet.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/7eceaf5c_e252_4d87_a162_41bc7347dacf/Approved%20Check%20List.pdf
https://www.ccie.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/notices/7ce25574_5209_44ca_96bd_cd35c9491d68/2022-08-30-08-45-2bc5ce8c66aaf6bef9e3982f909d010a.pdf
https://olm.ccie.gov.bd/
mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd


 

হদত সিে ইসুয 

করা হয়। 

নবনিদয়াদগর সেদত্র);  

১১ )  নলে অব এমপ্লয়ীজ ১িাম, পেবী, সবতি ও 

জাতীয়তা সানলত)  

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

১২)   িাম, পেবী, সবতি ও জাতীয়তা সানলত নলে 

অব এমপ্লয়ীজ 

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

১৩)ওয়াকি পারনমট ১ নবদেশী পনরম্বালদকর সেদত্র)। 

১৪)এইম্বএস সকাড সানলত কা াঁম্বামাদলর তানলকা; 

১৫)আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)।  

২ নশল্প 

নিবন্ধি 

সিেপত্র  

প্রোি  ১২য় 

এডহক/৩

য় এডহক) 

 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

২য় ও ৩য় এডহক আদবেিপদত্রর সাদম নিদম্নাক্ত 

ডকুদমন্টস এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। 

ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১।  সপােদকর ২য়/৩য় এডহক এর সুপানরদশর কনপ।  

২)  এইম্বএস সকাড সানলত কা াঁম্বামাদলর তানলকা; 

৩) আপদডট  ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)। 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

৩ নশল্প 

নিবন্ধি 

সিেপত্র  

প্রোি 

 ১ নিয়নমত

করণ) 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

নিয়নমতকরদির আদবেদি নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর 

স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১।  সপােদকরনিয়নমতকরদণর এডহক এর 

সুপানরদশর কনপ। 

২। এইম্বএস সকাড সানলত কা াঁম্বামাদলর তানলকা। 

৩) আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)। 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/7eceaf5c_e252_4d87_a162_41bc7347dacf/Approved%20Check%20List.pdf
https://www.ccie.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/notices/7ce25574_5209_44ca_96bd_cd35c9491d68/2022-08-30-08-45-2bc5ce8c66aaf6bef9e3982f909d010a.pdf
https://olm.ccie.gov.bd/
mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd
https://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/7eceaf5c_e252_4d87_a162_41bc7347dacf/Approved%20Check%20List.pdf
https://www.ccie.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/notices/7ce25574_5209_44ca_96bd_cd35c9491d68/2022-08-30-08-45-2bc5ce8c66aaf6bef9e3982f909d010a.pdf
https://olm.ccie.gov.bd/
mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd


 

নশল্প  

নিবন্ধি 

সিে 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদম  নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। 

ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)। 

২) নবি সাটটিনফদকট ১প্রদর্াজয সেদত্র) 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

৪ বহুজানতক 

বা সেনশ 

নবদেশী বা 

১০০% 

নবদেশী 

নবনিদয়াদগ

র স্থানপত 

নশল্প 

নিবন্ধি 

সিেপত্র  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

 

 

[বহুজানতক নশল্প 

আইআরনস ইসুযর 

জিয প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অিুদমােদির 

পর আঞ্চনলক 

েপ্তর হদত সিে 

ইসুয করা হয়।] 

আদবেিপদত্রর সাদম নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস এর 

স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ 

১) সাধারি নশল্প আইআরনসর সেদত্র প্রদর্াজয 

কাগজানে োনখল করদত হদব 

২ ) সকল নবদেশীদের তবধ ওয়াকি পারনমট 

 ১প্রদর্াজয সেদত্র);  

৩ ) নলে অব এমপ্লয়ীজ ১িাম, পেবী, সবতি ও 

জাতীয়তা সানলত)  

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট ১দেনশ-নবদেশী 

নবনিদয়াদগ গটিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র) 

৫) আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)।  

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

নিবন্ধি 

সিে 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

িবায়দির আদবেদির সাদম  নিদম্নাক্ত ডকুদমন্টস 

এর স্ক্যািকনপ আপদলাড করদত হদব। 

ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র ১২০২২ সাদলর ১লা জলুাই 

সমদক কার্ িকর)। 

২) নবি সাটটিনফদকট ১প্রদর্াজয সেদত্র) 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

  ৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

নাগতরক সেবাাঃ আিদাতন েংক্রান্ত সেবা  
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১ বানণজজযক 

আমোনি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র  

 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

 
অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  প্রনতষ্ঠাদির িাম ও টিকািায় হালিাগােকৃত সডড 

লাইদসন্স; ১বযবসার ধরণ উদখখপূব িক) 

২ )  ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩ )  মদিািীত বযাাংক কতৃ িক প্রনতষ্ঠাদির আনম িক 

ীচ্ছলতা সম্পনকিত প্রতযয়িপত্র 

৪); ীীকৃত সম্বাার/বযবসায় সাংনষ্ট  সডড 

এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

৫)  আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র/জ  নিবন্ধি 

৬)  নবদশোনয়ত বযবসায়িুক্ত প্রনতষ্ঠাদির 

আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/   

    অিুমনতপত্র। 

৭)  সরজজোডি অাংনশোরী েনলল ১আরদজএসনস/ সাব 

সরজজনি হদত জানরকৃত);  

 

৮)  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম-    

     ১২১নলনমদটড সকাম্পািীর সেদত্র) 

৯)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব।  

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

বানণজজযক 

আমোনি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

 

 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

২ বহুজানতক 

আইআর

নস 

সিেপদত্র

র প্রোি 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ  

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 
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করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

 

[বহুজানতক  

ইআরনস সিেপত্র 

ইসুযর সেদত্র প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অিুদমােি 

নিদত হদব এবাং 

অিুদমােি সশদে 

আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিে ইসুয 

করা হদব। ] 

 

১) সাধারি আইআরনসর সেদত্র প্রদর্াজয 

কাগজানে োনখল করদত হদব 

২ ) সকল নবদেশীদের পাসদপাটিসহ  তবধ ওয়াকি 

পারনমট ১প্রদর্াজয সেদত্র);  

৩ ) নলে অব এমপ্লয়ীজ ১িাম, পেবী, সবতি ও 

জাতীয়তা সানলত)  

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট ১দেনশ-নবদেশী 

নবনিদয়াদগ গটিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র) 

৫) আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র । 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 

প্রোি করা র্াদব। ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

বহুজানতক 

নিবন্ধি 

সিে 

িবায়ি 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত নফ 

OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

 

 

 

 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 
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নাগতরক সেবাাঃ রিাতন েংক্রান্ত সেবা  

১ রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ আপদলাড 

করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  প্রনতষ্ঠাদির িাম ও টিকািায় হালিাগােকৃত সডড 

লাইদসন্স; ১বযবসার ধরণ উদখখপূব িক) 

১)  প্রনতষ্ঠাদির িাম ও টিকািায় হালিাগােকৃত সডড 

লাইদসন্স;  

২ )  ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; ২ )  ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩ )  মদিািীত বযাাংক কতৃ িক প্রনতষ্ঠাদির আনম িক 

ীচ্ছলতা সম্পনকিত প্রতযয়িপত্র 

৩ )  মদিািীত বযাাংক কতৃ িক প্রনতষ্ঠাদির আনম িক 

ীচ্ছলতা সম্পনকিত প্রতযয়িপত্র 

৪); ীীকৃত সম্বাার/বযবসায় সাংনষ্ট  সডড 

এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

৪); ীীকৃত সম্বাার/বযবসায় সাংনষ্ট  সডড 

এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

৫)  আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র/জ  নিবন্ধি ৫)  আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র ;  

৬)  নবদশোনয়ত বযবসায়িুক্ত প্রনতষ্ঠাদির 

আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/   

    অিুমনতপত্র। 

৬)  নবদশোনয়ত বযবসায়িুক্ত প্রনতষ্ঠাদির 

আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/   

    অিুমনতপত্র। 

৭)  সরজজোডি অাংনশোরী েনলল ১আরদজএসনস/ সাব 

সরজজনি হদত জানরকৃত);  

 

৭)  সরজজোডি অাংনশোরী েনলল ১আরদজএসনস/ সাব 

সরজজনি হদত জানরকৃত);  

 

৮)  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম-    

     ১২১নলনমদটড সকাম্পািীর সেদত্র) 

৮)  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম-    

     ১২১নলনমদটড সকাম্পািীর সেদত্র) 

৯)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 

৯)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

https://olm.ccie.gov.bd/
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২ বহুজানতক 

ইআরনস 

সিেপদত্র

র প্রোি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়। 

 

[বহুজানতক  

ইআরনস সিেপত্র 

ইসুযর সেদত্র প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অিুদমােি 

নিদত হদব এবাং 

অিুদমােি সশদে 

আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিে ইসুয 

করা হদব। ] 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ  

১) সাধারি আইআরনসর সেদত্র প্রদর্াজয 

কাগজানে োনখল করদত হদব 

২ ) সকল নবদেশীদের পাসদপাটিসহ  তবধ ওয়াকি 

পারনমট ১প্রদর্াজয সেদত্র);  

৩ ) নলে অব এমপ্লয়ীজ ১িাম, পেবী, সবতি ও 

জাতীয়তা সানলত)  

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট ১দেনশ-নবদেশী 

নবনিদয়াদগ গটিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র) 

৫) আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র । 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

বহুজানতক 

নিবন্ধি 

সিে 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

নাগতরক সেবাাঃ রিাতন তনবন্ধন েনদ (ইনেতটং) সেবা  
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নিবন্ধি 

সিেপত্র 

 ১ইদন্নন্টাং 

ইআরনস) 

 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই সিে 

প্রোি করা হয়।  

 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  প্রনতষ্ঠাদির িাম ও টিকািায় হালিাগােকৃত সডড 

লাইদসন্স; ১বযবসার ধরদণ ইদন্নন্টাং উদখখপূব িক) 

 

২ )  ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র;  

৩ )  মদিািীত বযাাংক কতৃ িক প্রনতষ্ঠাদির আনম িক 

ীচ্ছলতা সম্পনকিত প্রতযয়িপত্র 

 

৪);  বাাংলাদেশ ইদন্নন্টাং এদজন্টস এদসানসদয়শদির 

হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

 

৫)  আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র ;/জ  নিবন্ধি।  

৬)  নবদশোনয়ত বযবসায়িুক্ত প্রনতষ্ঠাদির 

আমোনি/রপ্তানির সেদত্র প্রদয়াজিীয় লাইদসন্স/   

    অিুমনতপত্র। 

 

৭)  সরজজোডি অাংনশোরী েনলল ১আরদজএসনস/ সাব 

সরজজনি হদত জানরকৃত);  

 

 

৮)  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম-    

     ১২১নলনমদটড সকাম্পািীর সেদত্র) 

 

৯)  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 

 

 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম 

নগদয় আদবেদির পদর 

অিলাইদি ই-ম্বালাি 

আকাদর জমা প্রোি করা 

র্াদব। 

নেবস আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

রপ্তানি 

নিবন্ধি 

সিেপত্র 

িবায়ি  ১  

ইদন্নন্টাং 

ইআরনস)  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 
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আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম 

নগদয় আদবেদির পদর 

অিলাইদি ই-ম্বালাি 

আকাদর জমা প্রোি করা 

র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 
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নাগতরক সেবাাঃ প্রতিষ্ঠাননর নাি, ঠিকানা, িাতল্কানা এবং িননানীি বযাংক পতরবিমন (েকল্ ধরনের তনবন্ধন েননদর সেনত্র) 

 

২ 

 

বহুজানতক 

ইদন্নন্টাং 

সিেপত্র 

জানর 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd)  

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

  

 

[বহুজানতক  

ইদন্নন্টাং সিেপত্র 

ইসুযর সেদত্র প্রধাি 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

হদত অিুদমােি 

নিদত হদব এবাং 

অিুদমােি সশদে 

আঞ্চনলক েপ্তর 

হদত সিে ইসুয 

করা হদব।] 

 

 

 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা 

নিম্নরূপঃ  

১) সাধারি আইআরনসর সেদত্র প্রদর্াজয 

কাগজানে োনখল করদত হদব 

২ ) সকল নবদেশীদের পাসদপাটিসহ  তবধ ওয়াকি 

পারনমট ১প্রদর্াজয সেদত্র);  

৩ ) নলে অব এমপ্লয়ীজ ১িাম, পেবী, সবতি ও 

জাতীয়তা সানলত)  

 ১দেশী-নবদেশী সর্ৌম নবনিদয়াগ/১০০% নবদেশী 

নবনিদয়াদগর সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সিঞ্চার এনিদমন্ট ১দেনশ-নবদেশী 

নবনিদয়াদগ গটিত প্রনতষ্ঠাদির সেদত্র) 

৫) আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র । 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম 

নগদয় আদবেদির পদর 

অিলাইদি ই-ম্বালাি 

আকাদর জমা প্রোি করা 

র্াদব। 

 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

বহুজানতক 

রপ্তানি 

নিবন্ধি 

 ১ইদন্নন্টাং) 

সিেপত্র 

িবায়ি  

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) 

এর মাধযদম 

অিলাইদি আদবেি 

করদত হয় ও 

অিলাইদিই িবায়ি 

করা হয়। 

 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ  

১) ই-টটআইএি ও  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি 

োনখদলর সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

২) নবি সাটটিনফদকট। 

 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম 

নগদয় আদবেদির পদর 

অিলাইদি ই-ম্বালাি 

আকাদর জমা প্রোি করা 

র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 
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১ প্রনতষ্ঠাদির 

িাম, 

টিকািা ও 

মানলকািা 

পনরবতিি 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) এর 

মাধযদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই নিষ্পনি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল ডকুদমন্টস 

এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং 

সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) আপদলাড করদত হদব। 

ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল 

ডকুদমন্টস এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল 

ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) 

আপদলাড করদত হদব। ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১)  প্রনতষ্ঠাদির িাম ও টিকািায় হালিাগােকৃত সডড 

লাইদসন্স; ১বযবসার ধরণ উদখখপূব িক) 

২ )  ই-টটআইএি/আয়কর প্রতযয়িপত্র; 

৩ )  মদিািীত বযাাংক কতৃ িক প্রনতষ্ঠাদির আনম িক 

ীচ্ছলতা সম্পনকিত প্রতযয়িপত্র 

৪); ীীকৃত সম্বাার/বযবসায় সাংনষ্ট  সডড 

এদসানসদয়শদির হালিাগােকৃত সেসযতা সিে; 

৫)  আদবেিকারীর জাতীয় পনরম্বয়পত্র/জ  

নিবন্ধি/পাসদপাটি 

 

৬ )  সরজজোডি অাংনশোরী েনলল ১আরদজএসনস/ সাব 

সরজজনি হদত জানরকৃত);  ১অাংশীোরী প্রনতষ্ঠাদির 

সেদত্র) 

৭ )  সাটটিনফদকট অব ইিকদপ িাদরশি এবাং 

হালিাগােকৃত ফরম- ১০ ও   

     ১২১নলনমদটড সকাম্পািীর সেদত্র) 

৮ )  আপদডট ইিকাম সটক্স নরটিাণ ি োনখদলর 

সিে/প্রানপ্তীীকারপত্র। 

৯) সপােদকর সুপানরশ  ১ নশল্প আইআরনসর সেদত্র)। 

১০) প্রনতষ্ঠাদির পযাদড আদবেি পত্র। 

উদখখয সর্, সকল কাগজানে সডড লাইদসন্স এর 

টিকািার সাদম নমল মাকদত হদব। 
 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 
নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

২ মদিািীত 

বযাাংক 

পনরবতিি 

Online Licensing 

Module(OLM) 

(olm.ccie.gov.bd) এর 

মাধযদম অিলাইদি 

আদবেি করদত হয় ও 

অিলাইদিই নিষ্পনি 

করা হয়। 

অিলাইদি নিধ িানরত ফরম পূরণপূব িক সকল ডকুদমন্টস 

এর রনিি স্ক্যািকনপ  ১ফাইল ফরদমটঃpdf,jpg,png এবাং 

সাইজ সদব িাচ্চ 5MB) আপদলাড করদত হদব। 

ডকুদমন্টসগুদলা নিম্নরূপঃ 

১) প্রনতষ্ঠাদির পযাদড আদবেি পত্র 

২) আইআরনসদত উনখনখত  বযাাংদকর অিাপনি পত্র 

৩) পনরবনতিত বযাাংদকর প্রতযয়িপত্র 

৪) OLM হদত প্রাপ্ত নিবন্ধি কনপ। 

 

 

 

পনরনশ  –ক এ বনণ িত উক্ত 

সসবার নবপরীদত নিধ িানরত 

নফ OLM এর নসদেদম নগদয় 

আদবেদির পদর অিলাইদি 

ই-ম্বালাি আকাদর জমা 

প্রোি করা র্াদব। 

৩ কম ি 

নেবস 

নিব িাহী অনফসার 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর,নসদলট। 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সফাি: ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: 

ac1.sylhet@ccie.gov.bd 
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২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবাাঃ 

ক্র 

িাং 

সসবার িাম সসবা প্রোদির 

পদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রানপ্তস্থাি 

সসবার মূলয এবাং 

পনরদশাদধর পদ্ধনত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমার পদবী, অতিতেয়াল্ 

সেতল্নিান নম্বর ও ই-সিইল্ 

 

০১ সিা/সসনমিার/প্রনশেণ/ওয়াকিশদপ  

কম িকতিা মদিািয়ি/সর্াগোি 

পদত্রর 

মাদধযদম/ 

হাদত হাদত 

সসবা প্রতযাশী 

প্রনতষ্ঠাদির আমন্ত্রণ 

বা অিুদরাধপত্র 

নবিা মূদলয ০৫ কার্ ি নেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 

ই-সমইল: ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

০২ আমোনি িীনত সাংক্রান্ত মতামত সরাসনর/ই-

িনম/ ই-সমইল 

মতামত সাংনষ্ট  

কাগজানে, অত্র 

েপ্তর। 

নবিা মূদলয ২০ কার্ ি নেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 

ই-সমইল: ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

০৩ রপ্তানি িীনত সাংক্রান্ত মতামত সরাসনর/ই-

িনম/ ই-সমইল 

মতামত সাংনষ্ট  

কাগজানে, অত্র 

েপ্তর। 

নবিা মূদলয ২০ কার্ ি নেবস সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 

ই-সমইল: ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

 

 

 

অতিনদাগ বযবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 

 

mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd
mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd
mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd


 

ক্র. 

নং- 

সসবাপ্রানপ্তদত অসন্তু  হদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার সাংদি সর্াগাদর্াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত বযম ি হদল নিদম্নাক্ত পদ্ধনতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমসযা অবনহত করুি। 

কখন সদাগানদাগ করনবন কার েনে সদাগানদাগ 

করনবন 

সদাগানদানগর ঠিকানা তনষ্পতির েিয়েীিা 

০১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা সমাধাি নেদত 

বযম ি হদল 

অনিদর্াগ নিষ্পনি কম িকতিা 

 ১অনিক) 

GRS সফাকাল পদয়ন্ট কম িকতিা িাম ও পেনব: 

সমা. হানববুর রহমাি সুমি, সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফািঃ ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

ই-সমইল: ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

 

২ ১েুই ) মাস 

০২ GRS  সফাকাল পদয়ন্ট কম িকতিা নিনেি  

সমদয় সমাধাি নেদত বযম ি হদল 

আনপল কম িকতিা সমাহাম্মে খায়রুল আলম 

র্ুগ্ন নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা।  

সফািঃ ০২-৯৫৫০২৮৯ 

ই-সমইল: controller.ho@ccie.gov.bd 

 

১ ১এক) মাস 

 

 

 

 

 

 ২.৩) অিযন্তরীে সেবাাঃ 

ক্র. 

নং 

সেবার নাি সেবা 

প্রদান 

পদ্ধতি 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতি স্থান 

সেবার িূল্য এবং 

পতরনশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাননর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা (নাি, পদতব, সিান 

নম্বর ও ইনিইল্) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সপিশি ও আিুদতানেক 

মঞ্জরুী 

িনমদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র, পূরণকৃত সপিশি 

ফরম, িাোনব প্রতযায়িপত্র, 

উিরাধীকার মদিািয়ি 

প্রদর্াজয িয় ৭ কার্ ি নেবস  

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি  সহকারী 

নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, নসদলট। 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৩১৬২৭০১ 

ই-সমইল: ac1.sylhet@ccie.gov.bd 

০২ শ্রানন্ত ও নবদিােি ছুটট ও 

িাতা মঞ্জরুী 

িনমদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেি পত্র এবাং পূদব ির ছুটট 

মঞ্জনুরর পত্র 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ি নেবস 

০৩ নবনিন্ন প্রকার ছুটট িনমদত ও আদবেিপত্র প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ি নেবস 

mailto:ac1.sylhet@ccie.gov.bd
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মঞ্জরুী পত্রদর্াদগ 

০৪ িনবেয তহনবল হদত 

অনিম/ মূ্বড়ান্ত উদিালি 

িনমদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র ও সাংনষ্ট  এজজ 

অনফদসর নহসাব নববরণী 

প্রদর্াজয িয় ৩ কার্ ি নেবস 

০৫ অজজিত ছুটট িনমদত ও 

পত্রদর্াদগ 

আদবেিপত্র ও সাংনষ্ট  এজজ 

অনফস/সানিিস বই হদত ছুটটর 

নহসাব নববরণ নিজিত করা 

সাদপদে 

প্রদর্াজয িয় ৫ কার্ ি নেবস 

 

 আপনার কানে আিানদর প্রিযাশা 

ক্রতিক 

নং 

প্রতিশ্রুি/কাঙ্ক্ষিি সেবা প্রাতির ল্নেয করেীয় 

০১) ত্রুটটমুক্ত ও ীয়াংসমূ্পণ ি আদবেিপত্র োনখল করা ;   

০২)  আমোনিিীনত আদেশ অিুর্ায়ী নিধ িানরত নফ এবাং িযাট বাবে প্রেি নফ সডজারী ম্বালাদির মাধযদম র্মার্ম সকাদড জমাপ্রোি করা ;  

০৩) ডকুদমন্ট ঘাটনত বা ত্রুটট মাকদল তার জবাব বা সটিক ডকুদমন্ট োনখল করা;  

০৪) প্রদয়াজদি সহল্প সডস্ক্ এর সসবা িহণ।  ১অিলাইি/দটনলদফাি/ই-সমইল/ওএলএম এর query box/ ওদয়বসাইদটর query box ) 

০৫) সরাসনর অিলাইি সসবা িহণ। সকাণ োলাল বা মধযবতী বযাজক্তর সসবা িহণ িা করা।  

০৬) েুিীনতর সকাি তময তাৎেনণক প্রধাি নিয়ন্ত্রক বা আঞ্চনলক প্রধািদক অবনহত করা।  

 

 

 

 

 

 আিদাতন ও রিাতন েহকারী তনয়ন্ত্রনকর দির, তেনল্ে-এর েকল্  কি মকিমার নাি, পদবী ও সিাবাইল্ নাম্বারাঃ  

ক্রতিক 

নং 

নাি পদবী সিাবাইল্ নাম্বার 

০১ জিাব সমা. হানববুর রহমাি সুমি সহকারী নিয়ন্ত্রক ০১৬৮৩১৬২৭০১ 

০২ জিাব সমা জনহরুল ইসলাম নিব িাহী অনফসার ০১৭১৭০৭৩৩২৬ 

০৩ জিাব সমাহাম্মে আল আনমি নময়া নিব িাহী অনফসার ০১৭৩৮ ৫৭২৪৬৭ 

 



 

 

 

 

পতরতশষ্ট-ক 

তবতিন্ন সেবার অনুনিাতদি তি েিূহ ( ০১ সেনেম্বর ২০২২ তিস্টাব্দ সানক কাদ মকর) 

বানণজজযক ও নশল্প আইআরনসঃ 

আমোনি সীমা নিবন্ধি নফ িবায়ি নফ 

৫,০০,০০০ পর্ িন্ত  ৫,০০০ ৩,০০০ 

৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ পর্ িন্ত ১০,০০০ ৬,০০০ 

২৫,০০,০০১-৫০,০০,০০০ পর্ িন্ত ২৪,০০০ ১০,০০০ 

৫০,০০,০০১-১,০০,০০,০০০ পর্ িন্ত ৪০,০০০ ১৫,০০০ 

১,০০,০০,০০১- ৫,০০,০০,০০০ পর্ িন্ত ৫০,০০০ ২২,০০০ 

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

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

৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ বা তেুর্ধ্ ি ৮০,০০০ ৩২,০০০ 

 

অিুদমানেত সারম্বাজি ( নিবন্ধি সিে িবায়দি বযম ি হদল): 
সময়সীমা আমোনিকারক (বানণজজযক ও নশল্প) রপ্তানিকারক রপ্তানিকারক(ইদন্নন্টাং) 

এক হদত নতি বছর পর্ িন্ত ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

ম্বার হদত পাাঁম্ব বছর ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় বা তেুর্ধ্ ি ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

 

 

নবনিন্ন ধরদণর রপ্তানি সিে নফ 
ক্রনমক সসবার িাম নিবন্ধি নফ িবায়ি নফ 

০১ রপ্তানি নিবন্ধি সিে ( সাধারণ/ বহজূানতক ইআরনস) ১০,০০০ ৭,০০০ 

০২ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদন্নন্টাং সানিিস)  ৫০,০০০ ২৫,০০০ 



 

 

িতুি আদরানপত সসবা নফঃ 

ক্রনমক সসবার িাম আদরানপত নফ 

০১ প্রনতষ্ঠাদির িাম, টিকািা ও মানলকািা পনরবতিি (সকল ধরদণর নিবন্ধদির সেদত্র) ২,০০০ 

০২ মদিািীত বযাাংক পনরবতিি (সকল ধরদণর নিবন্ধদির সেদত্র) ২,০০০ 

০৩ আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি সীমা/সশ্রনণ/নলনমট পনরবতিি(হ্রাি/বৃজদ্ধ) ২,০০০ 

০৪ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি ীি পনরবতিি (হ্রাস/বৃজদ্ধ) ২,০০০ 

 

 

 

 

                                    ীােনরত/ 

 ১ দমা. হানববুর রহমাি সমুি ) 

সহকারী নিয়ন্ত্রক 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

নসদলট। 

সফাি- ০২৯৯৬৬৪১৫৬৮ 

                        ac1.sylhet@ccie.gov.bd 
  


