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সফাপ্রদান প্রনতশ্রুনত (নটিদজন চার্ টায) 

১. নবন ও নভনঃ 

নবন: ননফন্ধন অন্যান্য সফা প্রদান কাম টক্রভ নফশ্বভাদন উন্নীতকযণ। 
 

নভন: অনরাইন সফাপ্রদান দ্ধতত তিকযণ, আধুতনকীকযণ ও যুগগাগমাগী কযগণয ভাধ্যগভ ব্যফা ফান্ধফ তযগফ তততয। 
 

২. প্রনতশ্রুনত সফামূ (নটিদজন চার্ টায) 

২.১) নাগনযক সফাঃ নল্প আইআযন 

ক্র. 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয দ্ধনত  প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  ও  প্রাতিস্থান 

 

সফায মূল্য 

এফাং নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায দফী, অনপনয়ার সর্নরসপান 

নম্বয ও ই-সভইর 

 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ নল্প ননফন্ধন নদ 

ত্র প্রদান (১ভ 

এডক) 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়।  

 

(১ভ এডক তল্প 

আইআযত ইস্যুয সেগত্র 

ঢাকা ও চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক 

দিয ব্যতীত অ্যায 

আঞ্চতরক দিগযয 

প্রধানগণগক আভদানন ও 

যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয দত অনুদভাদন ননদত 

য় এফাং অনুদভাদন সদল 

আঞ্চতরক দিয গত নদ 

ইস্যু কযা য়।   

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১)ননফন্ধন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান;  

২) সালদকয সুানযদয কন (এডদকয সেদত্র আইআযন জানযয 

পূযণকৃত ক-অাং); 

৩) সালক কর্তটক নল্প প্রকদল্পয ননফন্ধন দত্রয কন (প্রথভ এডদকয 

সেদত্র); 

৪) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত 

দস্যতা নদ; 

৬) ভদনানীত ব্যাাংদকয প্রতযয়নত্র/ ব্যাাংক নযফতটদনয সেদত্র 

অনানিত্র; 

৭) ারনাগাদকৃত কাযখানায সেড রাইদন্প; 

৮) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন/ াদার্ ট;  

৯) ারনাগাদকৃত পায়ায রাইদন্প (কাযখানায ঠিকানায়); 

১০) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র। (প্রদমাজয সেদত্র); 

১১) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত পযভ-১২; 

(প্রদমাজয সেদত্র) 

১২) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াদগয সেদত্র); 

১৩)  নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী নফননদয়াদগয সেদত্র)। 

১৩) নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ 

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী নফননদয়াদগয সেদত্র)। 
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন  

১ভ এডক তল্প আইআযত ইস্যুয সেগত্র আভদানন ও 

যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন এয য 

আঞ্চতরক দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

 
 

 

০২ নল্প ননফন্ধন 

নদত্র প্রদান 

(২য় এডক/৩য় 

এডক) 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়।  

২য় ও ৩য় এডক আদফদনদত্রয াদথননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্কযানকন 

আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১। নফায়ন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান (অথ টফছয 

নযফতটন াদদে) 

২।  সালদকয ২য়/৩য় এডক এয সুানযদয কন।  

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন ১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 



 
 

০৩ নল্প ননফন্ধন 

নদত্র প্রদান 

(ননয়নভতকযণ) 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়।  

ননয়নভতকযদনয আদফদদন ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্কযানকন আদরাড 

কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১। নফায়ন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান (অথ টফছয 

নযফতটন াদদে) 

২।  সালদকয ননয়নভতকযদণয এডক এয সুানযদয কন। 
৩। এইচএ সকাড ম্বনরত কাঁচাভাদরয তানরকা। 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন ১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

তনফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

নফায়দনয আদফদদনয াদথ  ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্কযানকন আদরাড 

কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০৪ ফহুিাততক ফা 

সদত-তফগদীফা 

১০০% তফগদী 

তফতনগয়াগগয 

স্থাতত তল্প 

তনফন্ধন 

নদত্র 

ফহুজানতক নল্প আইআযন 

ইসুযয জন্য প্রধান ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয দত অনুদভাদদনয য 

আঞ্চনরক দপ্তয দত নদ 

ইসুয কযা য়। 

আদফদনদত্রয াদথ ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্কযানকন আদরাড কযদত 

দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১) াধাযন নল্প আইআযনয সেদত্র প্রদমাজয কাগজানদ দানখর 

কযদত দফ 

২) কর নফদদীদদয বফধ ওয়াকট াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

৩) নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী নফননদয়াদগয সেদত্র)।  
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন ফহুিাততক তল্প আইআযত ইস্যুয সেগত্র আভদানন ও 

যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন এয য 

আঞ্চতরক দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

OLM এয ভাধ্যদভ অনরাইদন আদফদন কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ প্রদান কযা য়। 

 

তনফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

 

নাগতযক সফাাঃ আভদাতন ংক্রান্ত সফা 

 

০১ ফানণনজযক 

আভদানন 

ননফন্ধন 

নদত্র  

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়। 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ জভাকযদণয সেজাযী চারান এফাং১৫% বযার্ জভাকযদণয 

সেজাযী; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটকপ্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বচ্ছরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত 

দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয সেদত্র 

প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/   

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন ১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 



 
    অনুভনতত্র। 

৮) সযনজস্টাড ট অাংনদাযী দনরর (আযদজএন দত জানযকৃত); 

৯) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত পযভ-১২(নরনভদর্ড 

সকাম্পানীয সেদত্র) 
 

      

ফানণনজযক 

আভদানন 

ননফন্ধন 

নদত্র নফায়ন  

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

 

 

 

 

 

 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০২ ফহুজানতক 

আইআযন 

নদদত্রয 

প্রদান 

ফহুজানতক  ইআযন 

নদত্র ইসুযয সেদত্র প্রধান 

ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত 

অনুদভাদন ননদত দফ এফাং 

অনুদভাদন সদল আঞ্চনরক 

দপ্তয দত নদ ইসুয কযা 

দফ। 

 

াধাযন আইআযন এয সেদত্র প্রদমাজয কাগজানদয াদথ ননদম্নাক্ত 

কাগজানদ দানখর কযদত দফঃ   

১) কর নফদদীদদয বফধ ওয়াকট াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

২) নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী নফননদয়াদগয সেদত্র)।  
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন ফহুিাততক  আইআযত ইস্যুয সেগত্র আভদানন ও যপ্তানন 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন এয য আঞ্চতরক 

দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

OLM এয ভাধ্যদভ অনরাইদন আদফদন কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ প্রদান কযা য়।  

 

ফহুজানতক 

তনফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগতযকগফাাঃযিাতনংক্রান্তগফা 

০১ যিাতন তনফন্ধন 

নদত্র 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়।  

 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ  

১) ননফন্ধন নপ জভাকযদণয সেজাযী চারান এফাং১৫% বযার্ জভাকযদণয 

সেজাযী চারান; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটকপ্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বচ্ছরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত 

দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয সেদত্র 

প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/   

    অনুভনতত্র। 

৮) সযনজস্টাড ট অাংনদাযী দনরর (আযদজএন দত জানযকৃত); 

৯) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত পযভ-১২(নরনভদর্ড 

সকাম্পানীয সেদত্র)  
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন  

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 



 
যপ্তানন ননফন্ধন 

নদত্র নফায়ন  

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

 

 

 

 

 

 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০২ ফহুজানতক 

ইআযন 

নদদত্রয 

প্রদান  

ফহুজানতক  ইআযন 

নদত্র ইসুযয সেদত্র প্রধান 

ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত 

অনুদভাদন ননদত দফ এফাং 

অনুদভাদন সদল আঞ্চনরক 

দপ্তয দত নদ ইসুয কযা 

দফ। 

াধাযন ইআযন এয সেদত্র প্রদমাজয কাগজানদয াদথ ননদম্নাক্ত কাগজানদ 

দানখর কযদত দফঃ   

১) কর নফদদীদদয বফধ ওয়াকট াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

২) নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী নফননদয়াদগয সেদত্র)।  
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ৩ নদন ফহুিাততক  ইআযত ইস্যুয সেগত্র আভদানন ও যপ্তানন 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন এয য আঞ্চতরক 

দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

 

OLM এয ভাধ্যদভ অনরাইদন আদফদন কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ প্রদান কযা য়।  

 

ফহুজানতক 

তনফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগতযকগফাাঃইগেতটং (ইআযত)নদত্রংক্রান্তগফা 

০১ যপ্তানন ননফন্ধন 

নদত্র 

(ইদেনন্টাং 

ইআযন) 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নদ প্রদান কযা 

য়।  

 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ জভাকযদণয সেজাযী চারান এফাং ১৫% বযার্ জভাকযদণয 

সেজাযী চারান; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বচ্ছরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) ফাাংরাদদ ইদেনন্টাং এদজন্ট এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত দস্যতা 

নদ; 

৬) আদফদনকাযী কর অাংীদাদযয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) সযনজস্টাড ট অাংীদাযী দনরর (আযদজএন দত জানযকৃত)। 

৮) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (প্রদমাজয সেদত্র); 

৯) নফদদদ ননফনন্ধত সকাম্পানীয ফাাংরাদদদ াখা অনপ/কানি অনপদয 

সেদত্র াটি টনপদকর্ অফ পাইনরাং এফাং ফাাংরাদদ নফননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তটদেয অনুদভাদদনয কন; 
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন ১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

যপ্তানন ননফন্ধন 

নদত্র নফায়ন  

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

 

 

 

 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০২ ফহুজানতক 

ইদেনন্টাং 

 [ফহুজানতক ইদেনন্টাং 

নদত্র ইসুযয সেদত্র প্রধান 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন  
ফহুিাততক  ইগেতটং নদত্র ইস্যুয সেগত্র আভদানন ও 



 
নদত্র জানয ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত 

অনুদভাদন ননদত দফ এফাং 

অনুদভাদন সদল আঞ্চনরক 

দপ্তয দত নদ ইসুয কযা 

দফ।] 

 

 

 

১) ননফন্ধন নপ জভাকযদণয সেজাযী চারান এফাং১৫% বযার্ জভাকযদণয 

সেজাযী চারান 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটকপ্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বচ্ছরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) ফাাংরাদদ ইদেনন্টাং এদজন্ট এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত দস্যতা 

নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র (ফাাংরাদদী দর) এফাং কর 

নফদদীদদয াদার্ ট; 

৭) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত পযভ-১২; 

৮) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (প্রদমাজয সেদত্র); 

৯) নফদদদ ননফনন্ধত সকাম্পানীয ফাাংরাদদদ াখা অনপ/কানি অনপদয 

সেদত্র াটি টনপদকর্ অফ পাইনরাং এফাং ফাাংরাদদ নফননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তটদেয অনুদভাদদনয কন; 

১০) কর নফদদীদদয বফধ ওয়াকট াযনভর্ াদাদর্ টযকন (প্রদমাজয 

সেদত্র); 

১১) নরস্ট অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও জাতীয়তা ম্বনরত), 

প্রদমাজয সেদত্র(ননফন্ধন আদদ, ১৯৮১ নযফতটন াদদে)।  

যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন এয য 

আঞ্চতরক দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

 

 

 

OLM এয ভাধ্যদভ অনরাইদন আদফদন কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ প্রদান কযা য়।  

 

 

 

 

 

ফহুজানতক 

যপ্তানন ননফন্ধন 

(ইদেনন্টাং) 

নদত্র নফায়ন  

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত য় 

ও অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

 

 

 

 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

 ১ ঘন্টা ৪৫ 

নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগনযক সফাঃ নফনফধ ননফন্ধন াংক্রান্ত 

০১ ০৩ (নতন) 

ফছদযয অনধক 

অনফানয়ত 

ননফন্ধন 

নদদত্রয 

নফায়ন 

০৩ (নতন) ফছদযয অনধক 

অনফানয়ত ননফন্ধন 

নদদত্রয নফায়দনয সেদত্র 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত 

অনুদভাদন ননদত দফ এফাং 

অনুদভাদন সদল আঞ্চনরক 

দপ্তয দত নদ ইসুয কযা 

দফ। 

 

 

১। সচম্বায/সেডএদানদয়দনযদস্যতানদ,  

২। সেডরাইদন্প, 

৩। টিআইএন,  

৪। ব্যাাংকস্বচ্ছরতাযনদ,  

৫। সভদভাদযোভএেআটি টকযারঅফএদানদয়ন 

৬। াটি টনপদকর্অফইনকদ টাদযন 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্কযানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন ০৩ (নতন) ফছদযয অনধক অনফানয়ত ননফন্ধন নদদত্রয 

নফায়দনয সেদত্র প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন 

এয য  আঞ্চনরক দপ্তয দত নদ ইসুয কযা দফ।  

 

 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 



 

 

০৩ ভদনানীত ব্যাাংক নযফতটন  (কর 

ধযদণয ননফন্ধন নদদত্রয সেদত্র) 

১.াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায প্যাদড আদফদন। 

২.ননফন্ধন নদত্র। 

৩.নফদ্যভান পূদফ টয  ব্যাাংক নযফতটদনয সেদত্র 

অনানিদত্রয কন। 

৪.নতুন ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক 

স্বচ্ছরতা ম্পনকটত প্রতযয়নত্র। 

নফনামূদল্য সফা প্রদান কযা য় ১ ঘন্টা ৪৫ নভননর্ দত 

দফ টাচ্চ ৩ নদন 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 

 

 

 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ 

ক্রনভক নাং প্রনতশ্রুত/কানিত সফা প্রানপ্তয রদেয কযণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ ট আদফদনত্রদানখরকযা।  

০২)  আভদানন নীনত-আদদ অনুমায়ী ননধ টানযত নপ এফাং বযার্ ফাফদ প্রদি নপ সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ মথামথ সকাদড জভাপ্রদান কযা। 

০৩) ডকুদভন্ট ঘার্নত ফা ত্রুটি থাকদর তায জফাফ ফা ঠিক ডকুদভন্ট দানখর কযা। 
০৪) প্রদয়াজদন সল্প সডস্ক এয সফা িণ।(অনরাইন/সর্নরদপান/ই-সভইর/ওএরএভ এয query box/ ওদয়ফাইদর্য query box )। 
০৫) যানয অনরাইন সফা িণ। সকাণ দারার ফা ভধ্যফতী ব্যানক্তয সফা িণ না কযা।  

০৬) দুনীততয সকান তথ্য তাৎেতণক প্রধান তনয়ন্ত্রক ফা আঞ্চতরক প্রধানগক অফতত কযা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

০২ একই টিগন 

একাতধক 

তনফন্ধন নদ 

প্রদান ংক্রান্ত 

কাি 

যাতয/ই-নতথ/ই-সভইর 

একই  টিগন একাতধক 

তনফন্ধন নদ প্রদান ংক্রান্ত 

সেদত্র প্রধান ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয দত অনুদভাদন ননদত 

দফ এফাং অনুদভাদন সদল 

আঞ্চনরক দপ্তয দত নদ 

ইসুয কযা দফ। 

 

প্রনতষ্ঠাদনয আদফদন পযভ এয াদথ ননম্ন নরনখত ডকুদভন্ট াংযুক্ত কদয 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয কাম টারদয় জভা প্রদান কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা 

ননম্নরূঃ 

১.একই টিগনএকাতধক IRC/ERC এয আগফদগনয সমৌতিক 

কাযন  প্রভানক দাতির কযগতগফ।  

২. তবন্ন তবন্নপ্র ততষ্ঠাগনয তবন্ন তবন্ন সেড রাইগন্স 

৩. আয়কয প্রতুায়গন তবন্ন তবন্ন প্রততষ্ঠাগনয নাভ 

 ৪. ই -টিন 

৫.তবন্ন তবন্ন প্রততষ্ঠাগনয তবন্ন তবন্ন ব্যাংক একাউট।  

৬. OLM এ আগফদগনয কত/প্রাি নদ এয কত।  

৭. তল্পপ্রততষ্ঠাগনয সেগত্র সালক কর্তৃগেয স্যাতয ও কাচাভার।  
 

নফনামূদল্য সফা 

প্রদান কযা য় 

৩ নদন 

(কনভটি 

অনুদভাদন 

াদদে) 

আভদানন ও যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয দত অনুদভাদন 

এয য আঞ্চতরক দিয গত নদ ইস্যু কযা য়।   

 

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd  



 
২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নাং 

সফাযনাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং প্রানপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দনফ, 

সপাননম্বয ও ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সনন ও আনুদতানলক 

ভঞ্জুযী 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র, পূযণকৃত সনন পযভ, নাদানফ 

প্রতযায়ন ত্র, উিযাধীকাযভদনানয়ন 

প্রদমাজয নয় ৭ কাম টনদফ  

১। ননফ টাী অনপায,আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  

সপানঃ 02-588846101 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd  

০২ শ্রানন্ত ও নফদনাদন ছুটি 

ও বাতাভঞ্জুযী 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদন ত্র এফাং পূদফ টয ছুটি ভঞ্জুনযযত্র প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০

৩ 

নফনবন্ন প্রকায ছুটি 

ভঞ্জুযী 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০৪ বনফষ্যত তনফর দত 

অনিভ/ চূড়ান্ত উদিারন 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র ও াংনিষ্ট এনজ অনপদয নাফ 

নফফযণী 

প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০৫ অনজটত ছুটি ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র ও াংনিষ্ট এনজ অনপ/ানব ট ফই 

দত ছুটিয নাফ নফফযণ নননিত কযা াদদে 

প্রদমাজয নয় ৫ কাম টনদফ 

 

আঞ্চতরক অতপগয নাভ অতপগয ঠিকানা 

আভদানন ও যপ্তানন কাযী  ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা। স্কয়ায ড়ক,ারগাড়ীয়া,াফনা                                                                                                       

সপানঃ 02-588846101                                                                                                                                                  

ই-সভইর:eo1.pabna@ccie.gov.bd                                                                                                                                          

ওগয়ফাইট: pabna.ccie.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 


