
New Registration for Association of Persons 
 

Selection 

Status of Taxpayer / কযদাতায ধযণ a): এখান থথকক কযদাতা তঁয ধযণ সকরক্ট কযকত াযকফন ।  

 

 

 

 Others: Individual Bangladeshi Resident (with NID), Individual (Foreigner/ 

NRB/ without NID), Company এফং Firm ব্যতীত থমকর কযদাতা যকেকেন তাযা others সকরক্ট কযকফন ।  

b)  এখাকন কযদাতা Association of Persons, Hindu Undivided Family, Local Authority, 

Artificial Juridical Person  নগুকরা থথকক তঁয ধযণ সকরক্ট কযকফন ।  

 

 



Registration Type / থযসিকেন ধযণ : এখান থথকক কযদাতা New Registration থফা Re- registration 

ন সকরক্ট কযকত াযকফন ।  

 

 

 

 Re-registration:  ফততভাকন 10 digit TIN যকেকে  এভন কযদাতা 12 digit TIN  এয িন্য Re-

registration ন সকরক্ট কযকফন।    

 

 New Registration:  থকান TIN থনআ  এভন কযদাতা 12 digit TIN  এয িন্য New Registration 

ন সকরক্ট কযকফন।    

 

 

Main Source of Income / অকেয প্রধান উৎ: এখান থথকক কযদাতা তঁয অকেয প্রধান উৎ সকরক্ট কযকফন।  

 

 

 

 Business: কযদাতায অকেয প্রধান উৎ ব্যফা কর Business ন সকরক্ট কযকফন।  

 Others: কযদাতায অকেয প্রধান উৎ ব্যফা না কর  Others ন সকরক্ট কযকফন।  



কযদাতা তঁয  অকেয প্রধান উৎ Business সকরক্ট কযকর Business (Individual) Location, Business 

(Individual), Business Type, Organization / Institution Name নগুকরা াকফন । 

 

 

Business (Individual) Location: এখাকন প্রদত্ত থিরায তাসরকা থথকক কযদাতা তঁয Business Location ন 

সকরক্ট কযকফন ।  

 

 

 

Business (Individual):  এখাকন দুটি ন যকেকে Business Type এফং Location । Business Type ন 

থথকক কযদাতায ব্যফায ধযণ াওো থগকর কযদাতা Business Type সকরক্ট কযকফন এফং াওো না থগকর কযদাতা Location 

সকরক্ট কযকফন ।  

 

 Business Type সকরক্ট কযকর Business Type এফং Organization / Institution Name দুটি 

ন াকফন ।  
 Location সকরক্ট কযকর Location Name সকরক্ট কযায ন াকফন ।  

 

 



 Business Type: এখান থথকক কযদাতা তঁয ব্যফায ধযন সকরক্ট কযকত াযকফন। থমভন Garments 

(Individual) ।    

 Organization / Institution Name: এআ ন কযদাতায Business Location এফং Business 

Type  Selection এয উয সনবতয কযকফ ।  

 Location:  এআ ন থথকক কযদাতা তঁয ব্যফায সনসদ তষ্ট  থরাককান সকরক্ট কযকত াযকফন। থমভন Abdul Aziz 

Lane  ।  

 

অকেয প্রধান উৎ Others সকরক্ট কযকর  কযদাতা Others Location এফং  Location দুটি ন াকফন ।  

 Others Location: এখাকন প্রদত্ত থিরায তাসরকা থথকক কযদাতা  তঁয Location সকরক্ট কযকত াযকফন- থমভন 

Dhaka ।  

 Location:  এআ ন থথকক কযদাতা তঁয ব্যফায সনসদ তষ্ট  থরাককান সকরক্ট কযকত াযকফন- থমভন Abdul Aziz 

Lane  ।   

যফতী ধাক মাওোয িন্য “Go to Next” ফাটন এ সিক কযকত কফ ।  

 

 

Basic Information 

এখাকন কযদাতা প্রকমািয তথ্যমূ প্রদান কযকফন- থমভন Authorized Person এয নাভ, টিঅআএন (TIN) আতযাসদ।  

 

 



 

 Authorized Person’s TIN: এখাকন Authorized Person এয ১২ সিসিট এয TIN প্রদান কযকত কফ।   

 Authorized Person’s Name:  এখাকন Authorized  Person’s এয নাভ প্রদান কযকত কফ ।  

 Mobile Number / থভাফাআর নম্বযঃ এখাকন Authorized Person এয থভাফাআর নম্বয  প্রদান কযকত কফ। 

 Facsimile / পযাক্সঃ এখাকন কযদাতায পযাক্স  নম্বয  প্রদান কযকফন । 

 Email / আকভআরঃ এখাকন কযদাতায আকভআর একে  প্রদান কযকফন । 

 

 

Address Information 

 

 

 

 Current Address: এখাকন কযদাতায ফততভান ঠিকানা প্রদান কযকত কফ ।  
 Permanent Address: এখাকন কযদাতায স্থােী ঠিকানা প্রদান কযকত কফ। কযদাতায ফততভান এফং স্থােী ঠিকানা একআ 

কর ফততভান ঠিকানা প্রদান কযায য   থেক ফকক্স সিক কযকরআ  েরকফ।  

 Other Address:  এখাকন কযদাতায ন্যান্য ঠিকানা থমভন ব্যফাকেয ঠিকানা, োকুযীয ঠিকানা আতযাসদ প্রদান কযকত কফ।   

যফতী ধাক মাওোয িন্য “Go to Next” ফাটকন সিক কযকত কফ এফং পূফ তফতী ধাক মাওোয িন্য “Back to Previous” 

ফাটন এ সিক কযকত কফ ।  

  



Authorized Person’s Information 

Association of Persons এয ংসিষ্ট ব্যসিকদয টিঅআএন (TIN) প্রদান কযকত কফ ।  

 

 

 

 প্রথকভ ংসিষ্ট ব্যসিকদয টিঅআএন ((TIN) প্রদান করুন  এফং “Add” ফাটকন সিক করুন।  

 ংসিষ্ট কর ব্যসিগকনয  টিঅআ এন ((TIN) নম্বয প্রদান কযায য “Go to next” ফাটকন সিক করুন।  

 

 

 

  



Final Preview 

এআ কন কযদাতা উকযয ধামূক প্রদত্ত তথ্য মাোআ এয ফ তকল সুকমাগ াকফন।   

 

 

 

 

 থকান ভুর থাককর শুদ্ধ কযায িন্য “Back to Previous” ফাটন এ সিক কযকত কফ এফং প্রকোিনীে ংকাধন কযকত কফ ।  

  থকান ভুর না থাককর সনকেয Disclaimer এ সিক কযকত কফ   

 

 তঃয “Submit Application” ফাটকন সিক কযকত কফ তাকরআ কযদাতায িন্য Ticket  ততযী কফ ।  

 



 

Ticket থদখকত এফং সপ্রন্ট কযকত কর “View Ticket” ফাটকন সিক করুন।  

 

Ticket Information 

 

 

 



 Ticket সপ্রন্ট কযকত োআকর “Print Ticket” ফাটন এ সিক করুন ।  

 

 

 Ticket াওোয য TIN াটি তসপককট াওোয িন্য কযদাতাকক টিকককটয সপ্রন্ট কস এফং টিকককট উকেসখত কাগিত্র ও 

িকুকভন্ট সনকে ংসিষ্ট াককতর সপক থমাগাকমাগ কযকত কফ।  

 


