
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
শাখা-৪ 

জাতীয় ীড়া পিরষদ ভবন, লেবল-১৫,৬২/৩, রানা
প ন,ঢাকা-১০০০।

ন র ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১১.২০.২৩৪ তািরখ: 
০৯ ম ২০২২

২৬ বশাখ ১৪২৯

িব ি

িবষয:় জ াহ াজ ীকরেণরজাহ াজ ীকরেণর   ময়াদময়াদ   িি   ওও  র া িনর া িন   কামকাম   আমদািনআমদািন  (EP cum IP)  (EP cum IP) পারিমটপারিমট   সং াসং া   ২২
সবাসবা  Online Licensing Module (OLM)  Online Licensing Module (OLM) এরএর   মা েমমা েম   দানদান   সেসে  । ।

       
          উপ  িবষেয়র িত ি  আকষণ বক সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অ  দ র হেত দ
সবাস হ অনলাইেন দােনর লে  িবগত ০১ লাই ২০১৯ তািরখ হেত Online Licensing Module
(OLM) চা  করা হেয়েছ। OLM এর মা েম অ  অিধদ েরর মাট ৪৯  সবা বতমােন অনলাইেনর মা েম দান
করা হে ।

          ২। সবা সহিজকরেণর অংশ িহেসেব বতমােন আেরা ২  সবা যথা েম ১) জাহাজীকরেণর ময়াদ ি  ২)
 র ািন কাম আমদািন (EP cum IP) পারিমট জাির Online Licensing Module (OLM) এর মা েম
সবা দান করার িস া  হীত হয়। 

          ৩। এমতাব ায় জাহাজীকরেণর ময়াদ ি ,  র ািন কাম আমদািন (EP cum IP)পারিমট সং া  সবাস হ
 আগামী ১০ ম ২০২২ তািরখ হেত  অনলাইন সবা দান প িত Online Licensing Module (OLM) এর
মা েম দান করা হেব। উ  তািরখ হেত উি িখত সবাস হ আর ই-নিথ বা া য়াল প িতেত দান করা হেব না।

          ৪। বিণত অব ায়, আগামী ১০ ম ২০২২ তািরখ হেত সংি  সকল সবা হীতােক জাহাজীকরেণর ময়াদ ি ,
 র ািন কাম আমদািন (EP cum IP) পারিমট সং া  উি িখত ২  সবাসহ ৫১  ( তািলকা সং ) সবা হেণর
জ  OLM এর ওেয়বসাইট (www.olm.ccie.gov.bd) বহার কের অনলাইেন আেবদন দািখল করেত হেব
এবং অ েমাদেনর পের সবা াহেকর OLM আইিডেত য়ংি য়ভােব অ মিত (পারিমট) পাওয়া যােব।

          ৫। উে , OLM এর মা েম সবা হেণর ে  কান প ত  সরবরােহর েয়াজন হেল অ  দ েরর
ওেয়বসাইেট (www.ccie.gov.bd) কািশত 'িস েজন চাটার' এর সহায়তায় িকংবা হ  ড  ( টিলেফান ন র:
০২-৪১০৫০৫২২) এর মা েম সহায়তা হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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৯-৫-২০২২
মা ল মা ান

িনয় ক
ফান: 02-9551556

ফ া : 02-9550217
ইেমইল:

controller.chief@ccie.gov.bd

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) গভনর বাংলােদশ াংক, মিতিঝল , ঢাকা- ১০০০।
৩) চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড, রাজ  ভবন, স নবািগচা , ঢাকা।
৪) িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প , ই-৬/িব, আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর , ঢাকা।
৫) ক  পিরচালক (সকল) , ..........
৬) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/রাজশাহী
৭) জলা শাসক (সকল)
৮) ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।
৯) ধান িনয় ক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র , ঢাকা।
১০) মা ার ফাইল, শাখা- ৪, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র , ঢাকা।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা 

জাতীয় ক্রীড়া পনরষে (NSC) ভবি, ললদভল-১৪ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

www.ccie.gov.bd 

 

নবষয়ঃআমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর নিনজটালকৃত লসবার তানলকা 

নিনজটালকৃত লসবার তানলকা 

(ক) নবনভন্ন ধরদণর নিবন্ধি সিেপত্র সাংক্রান্ত লসবাসমুহ 

১ বানিনজিক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস) 

২ এিহক নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে (নশল্প আই আর নস িতুি) 

৩ অন্যান্য এিহক নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে (নশল্প আই আর নস পুরাতি) 

৪ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে (আই আর নস) 

৫ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস) 

৬ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনটাং সানভ িস) 

৭ বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ই আর নস)  

৮ বানিনজিক আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি  

৯ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১০ বহুজানতক আমোনি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১১ বহুজানতক রপ্তানি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১২ রপ্তানি নিবন্ধি সিে বানষ িক িবায়ি 

১৩ রপ্তানি নিবন্ধি সিে (ইদেনটাং সানভ িস) বানষ িক িবায়ি 

১৪ প্রনতষ্ঠাদির িাম ,ঠিকািা ও মানলকািা পনরবতিি (সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদত্র) 

১৫ মদিািীত ব্াাংক পনরবতিি(সকল ধরদির নিবন্ধি সিদের লেদত্র) 

১৬ নতি বছদরর অনধক অিবানয়ত সকল প্রকার নিবন্ধি সিদের িবায়ি এর অনুমনত। 

১৭ আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনি সীমা/লেিী/নলনমট পনরবতিি  (হ্রাস/বৃনি) 

১৮ নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিদের আমোনিস্বত্ব পনরবতিি  (হ্রাস/বৃনি) 

                              (খ) আমোনি পারনমট সাংক্রান্ত লসবাসমুহ 

(i) স্থায়ী নভনিদত প্রেি আমোনি পারনমট সাংক্রান্ত লসবাসমুহ 

১৯ আমোনি পারনমট (আইনপ) প্রেশ িিীদত অাংশগ্রহদির  লেদত্র 

২০ আমোনি পারনমট (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদত্র) 

২১ আমোনি পারনমট (আইনপ)(নবিামূল্য িমুিা, নবজ্ঞাপি ও উপহার সামগ্রীর লেদত্র) 

২২ আমোনি পারনমট (আইনপ)( ইকুইটি কিানপটাল লমনশিানরজ ছাড়করদির লেদত্র) 

২৩ আমোনি পারনমট (পূব িানুমনত পদত্রর  নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদির জন্য) 

২৪ আমোনি পারনমট (আইনপ) (লবসরকারী প্রনতষ্ঠাদির মালামাল খালাদসর লেদত্র) 

২৫ আমোনি পারনমট (লাইভ অিানিম্যাদলর লেদত্র ) 

২৬ আমোনি  পারনমট(গ্যাস  নসনলোর/গ্যাসাধাদরর লেদত্র ) 

২৭ সকল ধরদির আমোনি  পারনমট এর লময়াে বৃনি 

২৮ সকল প্রকার আমোনি পারনমট এর সাংদশাধি (সিদের লেদত্র) 

                                     (ii) লেরদতর নভনিদত প্রেি আমোনি পারনমট সাংক্রান্ত লসবাসমুহ( আইনপ কাম ইনপ) 

২৯ আমোনি পারনমট (আইনপ) প্রেশ িিীদত অাংশগ্রহদির  লেদত্র 

৩০ আমোনি পারনমট (আইনপ) (সরকারী প্রকদল্পর মালামাল খালাদসর লেদত্র) 

৩১ আমোনি পারনমট (পূব িানুমনত পদত্রর  নভনিদত আমোনিকৃত পণ্য ছাড়করদির জন্য) 

৩২ আমোনি পারনমট (আইনপ) (লবসরকারী প্রনতষ্ঠাদির মালামাল খালাদসর লেদত্র) 

                           (গ) রপ্তানি পারনমট সাংক্রান্ত লসবাসমূদহর তানলকা 

৩৩ রপ্তানি পারনমট (ফ্রাদেদটি কাদগ িা পদণ্যর লেদত্র) 

৩৪ রপ্তানি পারনমট(লেশীয় পদণ্যর িমুিার লেদত্র ) 

৩৫ রপ্তানি পারনমট(ত্রািসমগ্রী লপ্ররদির লেদত্র) 

৩৬ রপ্তানি পারনমট(উপহার সামগ্রী লপ্ররদির লেদত্র) 

৩৭ রপ্তানি পারনমট(নরদেসদমদটর লেদত্র) 

৩৮ রপ্তানি পারনমট (লাইভ অিানিম্যাদলর লেদত্র ) 

৩৯ রপ্তানি পারনমট(খানল কদটইিার/নসনলোদরর  লেদত্র ) 

৪০ রপ্তানি পারনমট (ব্নিগত ও পানরবানরক ব্বহৃত পদণ্যর লেদত্র ) 

৪১ রপ্তানি পারনমট( লটনটাং পদণ্যর রপ্তানির লেদত্র) 

৪২ সকল ধরদির  রপ্তানি পারনমট এর লময়াে বৃনি 

৪৩ সকল প্রকার রপ্তানি পারনমট এর সাংদশাধি (সিদের লেদত্র) 

http://www.ccie.gov.bd/
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৪৪ আমোনি পারনমট (ব্নিগত গাড়ীর লেদত্র) 

৪৫ আমোনি পারনমট (ব্াদগজ রুদলর লেদত্র) 

৪৬ অনুোদির নবপরীদত আমোনি পারনমট 

৪৭ আমোনি পারনমট (নবিামূদল্য লপ্রনরত পদণ্যর লেদত্র) 

৪৮ আমোনি পারনমট  (হাসপাতাল, এিনজও, নবশ্বনবদ্যালয় পণ্যসামগ্রীর লেদত্র) 

৪৯ ঋণপত্র লখালার সময়সীমা বৃনি 

৫০ জাহাজীকরদণর সময়সীমা বৃনি ( আমোনিতব্ পদণ্যর ঋিপদত্রর লেদত্র ) 

৫১ রপ্তানি কাম আমদানি পারনমট জানর  

http://www.ccie.gov.bd/

