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সফাপ্রদান প্রনতশ্রুনত (নটিদজন চার্ টায) 

১. নবন ও নভনঃ 

নবন: বফদদনক ফানণজয জতয কযায প্রয়াদ আভদাননকাযক, যপ্তাননকাযক ও ইদেন্টযগণদক ায়তা প্রদান। 
 

নভন: জনস্বাথ ট ও জনননযাত্তা নফদফচনা কদয বফদদনক ও অবযন্তযীণ ফানণদজয কর ব্যফায়ীদদয ননফন্ধন, সফা জীকযদণ অনরাইন সফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

ব্যফা ফান্ধফ নযদফ বতনয ,নল্পায়দন সদন নফদদী নফননদয়াগ বৃনিদত ায়ক ভূনভকা ারন এফাং বফদদনক ফানণজয নফলয়ক ডার্াদফ াংযক্ষণ। 

২. প্রনতশ্রুনত সফামূ (নটিদজন চার্ টায) 

২.১) নাগনযকদফাঃ নল্প আইআযন 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িনত  

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  ও  প্রাড়িস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

নযদাধ িনত 

(মনদ থাদক) 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায দফী, 

অনপনয়ার সর্নরসপান নম্বয ও ই-

সভইর 

 

  

উর্ধ্টতন কভ টকতটায দফী, 

অনপনয়ার সর্নরসপান নম্বয ও ই-

সভইর 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নল্প ননফন্ধন নদ 

ত্র প্রদান (১ভ 

এডক) 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন কযদত 

য় ও অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

 

(১ভ এডক ড়ল্প 

আইআযড় ইস্যুয ক্ষেত্রত্র 

ঢাকা ও চট্টগ্রাভ আঞ্চড়রক 

দিয ব্যতীত অ্ন্যায 

আঞ্চড়রক দিত্রযয 

প্রধানগণত্রক আভদানন ও 

যপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয দত অনুদভাদন ননদত 

য় এফাং অনুদভাদন সদল 

আঞ্চড়রক দিয ত্রত নদ 

ইস্যু কযা য়।   

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্ক্যানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১)ননফন্ধন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান;  

২) সালদকয সুানযদয কন (এডদকয সক্ষদত্র আইআযন জানযয পূযণকৃত ক-

অাং); 

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

৪) ই-টিআইএন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত দস্যতা 

নদ; 

৬) ভদনানীত ব্যাাংদকয প্রতযয়নত্র/ ব্যাাংক নযফতটদনয সক্ষদত্র অনানত্তত্র; 

৭) ারনাগাদকৃত কাযখানায সেড রাইদন্প; 

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

৯) ারনাগাদকৃত পায়ায রাইদন্প (কাযখানায ঠিকানায়); 

১০) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র। (প্রদমাজয সক্ষদত্র); 

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

সক্ষদত্র) 

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

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

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

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

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

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত 

সেণীয নফযীদত নপ 

(নযনষ্ট-ক) দপ্তদযয 

নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। OLM নদস্টদভ 

নগদয়ও অনরাইদন 

চারানদনয নপ জভা সদয়া 

মায়। এছাড়া সানারী 

ব্যাাংক সদভন্ট সগর্ওদয়য 

ভাধ্যদভ ঘদয ফদই সানারী 

ব্যাাংক এয একাউন্ট , 

সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট এফাং 

সভাফাইর ব্যাাংনকাং (নফকা, 

নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয 

ভাধ্যদভ ই-চারান আকাদয 

জভা প্রদান কযা মায় 

৩ কাম ট 

নদফ  

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 



 
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 াদথ ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয 

স্ক্যানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

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

নযফতটন াদদক্ষ) 

২।  সালদকয ২য়/৩য় এডক এয সুানযদয কন।  

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

 ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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 স্ক্যানকন 

আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

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

নযফতটন াদদক্ষ) 

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

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

নল্প ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

নফায়দনয আদফদদনয াদথ  ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্ক্যানকন 

আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 

০৪ ফহুজাড়তক ফা 

ক্ষদড়-ড়ফত্রদীফা 

১০০% ড়ফত্রদী 

ড়ফড়নত্রয়াত্রগয 

স্থাড়ত ড়ল্প 

ড়নফন্ধন নদত্র 

ফহুজানতক নল্প 

আইআযন ইসুযয 

জন্য প্রধান ননয়ন্ত্রদকয 

দপ্তয দত 

অনুদভাদদনয য 

আঞ্চনরক দপ্তয দত 

নদ ইসুয কযা য়। 

আদফদনদত্রয াদথ ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্ক্যানকন আদরাড 

কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

১) াধাযন নল্প আইআযনয সক্ষদত্র প্রদমাজয কাগজানদ দানখর 

কযদত দফ 

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

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

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

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 ফহুজাড়তক 

ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

নফায়দনয আদফদদনয াদথ  ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্ক্যানকন 

আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট। 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

 

 

 

৩ কাম ট 

নদফ 

 

 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 



 
  

 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 

নাগড়যক ক্ষফাাঃ আভদাড়ন ংক্রান্ত ক্ষফা 

  

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 স্ক্যানকন 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 স্বেরতা ম্পনকটত প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/   

    অনুভনতত্র। 

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

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

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

  

    

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 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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 সক্ষদত্র 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন ননদত 

দফ এফাং অনুদভাদন 

সদল আঞ্চনরক দপ্তয 

দত নদ ইসুয কযা 

দফ। 

 

াধাযন আইআযন এয সক্ষদত্র প্রদমাজয কাগজানদয াদথ 

ননদম্নাক্ত কাগজানদ দানখর কযদত দফঃ   

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

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

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

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

ফহুজানতক 

ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নফায়ন কযা 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

 ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

 



 
য়। eo1.pabna@ccie.gov.bd 

 

 
 

 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

২.২ নাগড়যক ক্ষফাাঃ যিাড়ন ংক্রান্ত ক্ষফা 
০১ যিাড়ন ড়নফন্ধন 

নদত্র 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ প্রদান 

কযা য়।  

 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয যনিন 

স্ক্যানকন 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 স্বেরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত 

দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয সক্ষদত্র 

প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/   

    অনুভনতত্র। 

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

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

সকাম্পানীয সক্ষদত্র)  
 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

 ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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 

  ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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 সক্ষদত্র 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন ননদত 

দফ এফাং অনুদভাদন 

সদল আঞ্চনরক দপ্তয 

দত নদ ইসুয কযা 

দফ। 

াধাযন ইআযন এয সক্ষদত্র প্রদমাজয কাগজানদয াদথ 

ননদম্নাক্ত কাগজানদ দানখর কযদত দফঃ   

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

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

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

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 



 
ফহুজানতক 

ড়নফন্ধন 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 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

২.৩ নাগড়যক ক্ষফাাঃ ইত্রেড়টং (ইআযড়) নদত্র ংক্রান্ত ক্ষফা  

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 

স্ক্যানকন 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 স্বেরতা 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 সক্ষদত্র); 

৯) নফদদদ ননফনন্ধত সকাম্পানীয ফাাংরাদদদ াখা অনপ/কানি অনপদয 

সক্ষদত্র াটি টনপদকর্ অফ পাইনরাং এফাং ফাাংরাদদ নফননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদদনয কন; 
 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩কাম ট নদফ ১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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 

 ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

০২ ফহুজানতক 

ইদেনন্টাং 

নদত্র জানয 

 [ফহুজানতক ইদেনন্টাং 

নদত্র ইসুযয সক্ষদত্র 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন ননদত 

দফ এফাং অনুদভাদন 

সদল আঞ্চনরক দপ্তয 

দত নদ ইসুয কযা 

দফ।] 

 

 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর 

ডকুদভন্ট এয যনিন স্ক্যানকন 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 স্বেরতা ম্পনকটত 

প্রতযয়নত্র; 

৫) ফাাংরাদদ ইদেনন্টাং এদজন্ট এদানদয়দনয ারনাগাদকৃত দস্যতা 

নদ; 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩কাম ট নদফ ১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 



 
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 সক্ষদত্র); 

৯) নফদদদ ননফনন্ধত সকাম্পানীয ফাাংরাদদদ াখা অনপ/কানি অনপদয 

সক্ষদত্র াটি টনপদকর্ অফ পাইনরাং এফাং ফাাংরাদদ নফননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদদনয কন; 

১০) কর নফদদীদদয বফধ ওয়াকট াযনভর্ াদাদর্ টযকন (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র); 

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

প্রদমাজয সক্ষদত্র(ননফন্ধন আদদ, ১৯৮১ নযফতটন াদদক্ষ)। 
 

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 

 ৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 

২.৪ নাগনযক সফাঃ নফনফধ ননফন্ধন াংক্রান্ত 

 

০১ ০৩ (নতন) 

ফছদযয অনধক 

অনফানয়ত 

ননফন্ধন 

নদদত্রয 

নফায়ন 

০৩ (নতন) ফছদযয 

অনধক অনফানয়ত 

ননফন্ধন নদদত্রয 

নফায়দনয সক্ষদত্র 

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। ব্যাাংকস্বেরতাযনদ,  

৫। সভদভাদযোভএেআটি টকযারঅফএদানদয়ন 

৬। াটি টনপদকর্অফইনকদ টাদযন 

অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যানকন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা 

ননম্নরূঃ 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

০২ একই টিত্রন 

একাড়ধক ড়নফন্ধন 

নদ প্রদান 

ংক্রান্ত কাজ 

যাড়য/ই-নড়থ/ই-

ক্ষভইর 

একই  টিত্রন একাড়ধক 

ড়নফন্ধন নদ প্রদান 

ংক্রান্ত সক্ষদত্র 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 টিত্রনএকাড়ধক IRC/ERC এয আত্রফদত্রনয ক্ষমৌড়িক 

কাযন  প্রভানক দাড়ির কযত্রতত্রফ।  

২. ড়বন্ন ড়বন্নপ্র ড়তষ্ঠাত্রনয ড়বন্ন ড়বন্ন ক্ষেড রাইত্রন্স 

৩. আয়কয প্রতুায়ত্রন ড়বন্ন ড়বন্ন প্রড়তষ্ঠাত্রনয নাভ 

 ৪. ই -টিন 

৫.ড়বন্ন ড়বন্ন প্রড়তষ্ঠাত্রনয ড়বন্ন ড়বন্ন ব্যাংক একাউট।  

৬. OLM এ আত্রফদত্রনয কড়/প্রাি নদ এয কড়।  

৭. ড়ল্পপ্রড়তষ্ঠাত্রনয ক্ষেত্রত্র ক্ষালক কর্তৃত্রেয স্যাড়য ও কাচাভার।  
 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ(কনভ

টি 

অনুদভাদন 

াদদক্ষ) 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

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,প্রনতষ্ঠাদন

য 

নাভ,ঠিকানা,ভানর

কানা,আভদানন-

ীভা ও আভদানন 

স্বত্ব নযফতটন   

(কর ধযদণয 

ননফন্ধন নদদত্রয 

সক্ষদত্র) 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নফায়ন কযা 

য়। 

 

 

 

 

 

১.াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায প্যাদড আদফদন। 

২.ননফন্ধন নদত্র। 

৩.নফদ্যভান পূদফ টয  ব্যাাংক নযফতটদনয সক্ষদত্র 

অনানত্তদত্রয কন। 

৪.নতুন ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক 

স্বেরতা ম্পনকটত  প্রতযয়নত্র।  

৫।প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

             

 

 

নফনামূদল্য সফা প্রদান 

কযা য় 

৩ কাম ট 

নদফ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন 

কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, 

আভদানন ও যপ্তানন কাযী 

ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-

588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.go

v.bd 
 

 
 

 

 

 

 

২.৫) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নাং 

সফাযনাভ সফা প্রদান 

িনত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং প্রানপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

নযদাধ িনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দনফ, 

সপাননম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্টতন কভ টকতটায দফী, 

অনপনয়ার সর্নরসপান নম্বয ও ই-

সভইর 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

০১ সনন ও 

আনুদতানলক ভঞ্জুযী 

ননথদত ও 

ত্রদমাদগ 

আদফদনত্র, পূযণকৃত সনন পযভ, 

নাদানফ প্রতযায়ন ত্র, উত্তযাধীকাযভদনানয়ন 

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 
 

 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২ োনন্ত 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 

উদত্তারন 

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 

াদদক্ষ 

প্রদমাজয নয় ৫ কাম টনদফ 

 

 

 

 



 
৩)অ্নড়বত্রমাগ ব্যফস্থানা দ্ধড়ত ( GRS) 

ক্ষফা প্রাড়িত্রত অ্নন্তুষ্ট ত্রর দাড়য়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃয ত্রে ক্ষমাগাত্রমাগ করুন। ড়তড়ন ভাধান ড়দত্রত ব্যথ ৃত্রর ড়নত্রনাি দ্ধড়তত্রত ক্ষমাগাত্রমাগ কত্রয আনায ভস্যা অ্নফড়ত করুন। 

ক্র. নং- কিন ক্ষমাগাত্রমাগ কযত্রফন কায ত্রে ক্ষমাগাত্রমাগ কযত্রফন ক্ষমাগাত্রমাত্রগয ঠিকানা ড়নষ্পড়িয ভয়ীভা 

০১  

 

 

দাড়য়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ ভাধান ড়দত্রত ব্যথ ৃত্রর 

 

 

 

অ্নড়বত্রমাগ ড়নষ্পড়ি কভকৃতাৃ (অ্নড়নক) 

GRS ক্ষপাকার ত্রয়ট কভকৃতাৃ নাভ ও দড়ফ: 

জনাফ মৃত্যুঞ্জয় দা, ড়নফাৃী অ্নড়পায, আভদাড়ন ও যিাড়ন কাযী ড়নয়ন্ত্রত্রকয দিয, 

াফনা। 

ক্ষপান: 02-588846101 

ক্ষভাফাইর নং: ০১৭৯৮-০৪০১৮০ 

ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
ওত্রয়ফ ক্ষার্াৃর: প্রড়তষ্ঠাত্রনয ওত্রয়ফ ক্ষার্াৃত্ররয GRS ড়রংকাঃ 

www.grs.gov.bd 

 

 

 

২ (দুই) ভা 

০২  

 

GRS ক্ষপাকার ত্রয়ট কভকৃতাৃ ড়নড়দষৃ্ট 

ভত্রয় ভাধান ড়দত্রত ব্যথ ৃত্রর 

 

 

 

আড়র কভকৃতাৃ 

GRS ক্ষপাকার আড়র কভকৃতাৃয নাভ ও দড়ফ: 

জনাফ ক্ষভাাঃ ভাস্যদুর ভান্নান, ড়নয়ন্ত্রক, আভদাড়ন ও যিাড়ন প্রধান ড়নয়ন্ত্রত্রকয দিয, ঢাকা। 

ক্ষপান: ০২-৪১০৫০২২৬ 

ক্ষভাফাইর নং- ০১৭০৭০৭৩২২৫ 

ই-ক্ষভইর: controller.ho@ccie.gov.bd 

ওত্রয়ফ ক্ষার্াৃর: প্রড়তষ্ঠাত্রনয ওত্রয়ফ ক্ষার্াৃত্ররয GRS ড়রংকাঃ 

www.grs.gov.bd 

 

 

 

১ (এক) ভা 

০৩ আনর কভ টকতটা নননদ টষ্ট ভদয় ভাধান 

নদদত ব্যথ ট দর 

ভন্ত্রীনযলদ নফবাদগয অনবদমাগ ব্যফস্থানা 

সর 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ ৩ (নতন) ভা 

 

 

 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ 

ক্রনভক নাং প্রনতশ্রুত/কানিত সফা প্রানপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ ট আদফদনত্রদানখরকযা;   

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

০৩) ডকুদভন্ট ঘার্নত ফা ত্রুটি থাকদর তায জফাফ ফা ঠিক ডকুদভন্ট দানখর কযা;  

০৪) প্রদয়াজদন সল্প সডস্ক্ 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) দুনীড়তয ক্ষকান তথ্য তাৎেড়ণক প্রধান ড়নয়ন্ত্রক ফা আঞ্চড়রক প্রধানত্রক অ্নফড়ত কযা।  
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ড়ফড়বন্ন ড়যত্রলফায ড়ফদ্যভান ারনাগাদ ড়পাঃ 

 

(ক) ড়যত্রলফায নাভাঃ ফাড়ণড়জুক ও ড়ল্প আইআযড় 

আভদাড়ন ীভা ড়নফন্ধন ড়প নফায়ন ড়প 

 ড়ফদ্যভান নত্যন ড়ফদ্যভান নত্যন 

(i) ৫,০০,০০০ মনৃ্ত ৫,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ ৩,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ মনৃ্ত ১০,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ ৬,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ 

(iii) ২৫,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০ মনৃ্ত ১৮,০০০ ২৪,০০০ ১০,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ 

(iv) ৫০,০০,০০১ -১,০০,০০,০০০ মনৃ্ত ৩০,০০০ ৪০,০০০ ১৫,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ মনৃ্ত ৪৫,০০০ ৫০,০০০ ২২,০০০ অ্নড়যফড়ততৃ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ মনৃ্ত - ৬০,০০০ - ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ মনৃ্ত - ৭০,০০০ - ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ ফা তদুর্ধ্ ৃ - ৮০,০০০ - ৩২,০০০ 

 

(ি) ড়যত্রলফায নাভাঃ প্রস্তাড়ফত ও অ্ননুত্রভাড়দত াযচাজৃ (ড়নফন্ধন নদ  নফায়ত্রন ব্যথ ৃত্রর) 

ভয়ীভা আভদাড়নকাযক(ফাড়ণড়জুক ও ড়ল্প) যিাড়নকাযক যিাড়নকাযক (ইত্রেড়টং) 

এক ত্রত ড়তন ফছয ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

চায ত্রত াঁচ ফছয ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় ফা তদুর্ধ্ৃ ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

 

(গ) ড়যত্রলফায নাভাঃ ড়ফড়বন্ন ধযত্রণয যিড়ন নদ ড়প 

 ড়ফড়বন্ন ধযত্রণয ড়নফন্ধন নদত্র ংক্রান্ত ক্ষফা মূ ড়নফন্ধন ড়প নফায়ন ড়প 

  ড়ফদ্যভান নত্যন ড়ফদ্যভান নত্যন 

১ যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

২ যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র (ইত্রেড়টং াড়বৃ) ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 

৩ ফহুজাড়তক যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র  (ই আয ড়) ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

৪ ফহুজাড়তক যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র ফাড়লকৃ নফায়ন ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

৫ যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র ফাড়লকৃ নফায়ন ৭,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ৭,০০০ 

৬ যিাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র (ইত্রেড়টং াড়বৃ) নফায়ন ৪০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ 

 

 

 



 
 

(ঘ) ড়যত্রলফায নাভাঃ পযভাড়রন উৎাদন, আভদাড়ন, ভজুদ ও ড়ফক্রয় রাইত্রন্স ড়প 

 

ক্রড়ভক রাইত্রত্রন্সয নাভ ড়ফদ্যভান রাইত্রন্স ড়প (র্াকায়) ধামকৃৃত নত্যন ড়প 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ পযভাড়রন উৎাদন ২,৫০,০০০ (দুই রে ঞ্চা াজায) ৩,০০,০০০ (ড়তন রে) 

০২ পযভাড়রন আভদাড়ন ২,০০,০০০ (দুই রে) ২,৫০,০০০ (দুই রে ঞ্চা াজায) 

০৩ পযভাড়রন ভজুদ ও ড়ফক্রয় ১,০০,০০০ (এক রে) ১,২৫,০০০ (এক রে পঁড়চ াজায) 

 

ড়যত্রলফায নাভাঃ নত্যন আত্রযাড়ত ক্ষফা ড়প 

 

ক্রভাঃ ড়ফড়বন্ন ধযত্রণয ড়নফন্ধ নদত্র ংক্রান্ত ক্ষফা মূ ধামকৃৃত নত্যন ড়প 

১ ফাড়ণড়জুক আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (আইআযড়)  

ফাড়ণড়জুক ও ড়ল্প আইআযড়-এয 

আভদাড়ন ীভা ছক “১” ধা 

অ্ননুমায়ী 

২ এডক ড়ল্প আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ( ড়ল্প আইআযড়) 

৩ অ্নযায এডক ড়ল্প আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (ড়ল্প আইআযড় পুযাতন) 

৪ ফহুজাড়তক আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (আইআযড়) 

৫ ফাড়ণড়জুক আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়লকৃ নফায়ন ড়প 

৬ ড়ল্প আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়লকৃ নফায়ন ড়প 

৭ ফহুজাড়তক আভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়লকৃ নফায়ন ড়প 

৮ প্রড়তষ্ঠাত্রনয নাভ, ঠিকানা ও ভাড়রকানা ড়যফতনৃ (কর ধযত্রনয ড়নফন্ধন নত্রদয ক্ষেত্রত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

৯ ভত্রনানীত ব্যাংক ড়যফতনৃ (কর ধযত্রনয ড়নফন্ধন নত্রদয ক্ষেত্রত্র) ২,০০০.০০ র্াকা 

১০ আভদাড়ন ড়নফন্ধন নত্রদয আভদাড়ন ীভা/ক্ষেনী/ড়রড়ভর্ ড়যফতনৃ (হ্রা/বৃড়দ্ধ) ২,০০০.০০ র্াকা 

১১ ড়ল্প আভদাড়ন ড়নফন্ধন নত্রদয আভদাড়ন স্বত্ব ড়যফতনৃ (হ্রা/বৃড়দ্ধ) ২,০০০.০০ র্াকা 

 

 

 

 

আঞ্চড়রক অ্নড়পত্রয নাভ অ্নড়পত্রয ঠিকানা 

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

সপানঃ 02-588846101                                                                                                                                                  

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

ওত্রয়ফাইর্: pabna.ccie.gov.bd 

 

 

 


