
New Registration for Company 
 

Selection 

Taxpayer’s Status / কযদাতায ধযণ a): এখান থথকক কযদাতাগন তাকদয ননজ ননজ ধযণ নকরক্ট কযকত াযকফন ।  

 

 

Company:  থকাম্পানন এয নাকভ টি অআ এন (TIN) থযনজকোন কযকত Company নকরক্ট করুন ।    

 

Registration Type / থযনজকোন ধযণ :  এআ ন থথকক একজন কযদাতা নক ধযকনয থযনজকোন কযকফন তা নকরক্ট কযকত 

াযকফন । একজন কযদাতা New Registration কযকফন না Re- Registration তা এআ ন থথকক নকরক্ট কযকত কফ ।  

 

 

 

 Re-Registration:  থম কর কযদাতায ফততভাকন 10 digit TIN যকেকে  থকর কযদাতা online এ 12 digit 

TIN  ননকত কর  ফশ্যআ Re-Registration নকরক্ট কযকত কফ।   

 

 New Registration:  থম কর কযদাতায পুযাতন থকান TIN থনআ  থকর কযদাতা online 12 digit TIN  

ননকত কর  ফশ্যআ New Registration নকরক্ট কযকত কফ।  



Main Source of Income / অকেয প্রধান উৎ : এআ ন থথকক একজন কযদাতা   তায অকেয প্রধান উৎ নকরক্ট কযকত 

াযকফন।  

 

 

 Business ( Ltd. Company):  থম কর কযদাতা  থফা থম কর নরনভকেড কম্পানন  প্রধানত ব্যফা থথকক অে ককয 

থাকক  থকর কযদাতা ফা থকাম্পানন  Business (Ltd. Company) নকরক্ট ককফন।  

 Business ( Individual / Firm):  থম কর থকাম্পানন নরনভকেড থকাম্পানন নে থকর থকাম্পানন Business 

(Individual / Firm) নকরক্ট কযকফ ।  

 

 

কযদাতা  তায  অকেয প্রদান উৎ Business ( Ltd. Company) নকরক্ট কযকর থম নগুকরা াকফন তা র Business 

(Ltd. Company) Location, Company, Organization / Institute Name ।  

 

 Business (Ltd. Company) Location: এআ ন থথকক একজন কযদাতা ৬৪ থজরায নাভ নরস্ট অকাকয াকফন 

এফং এখান থথকক কযদাতা থকাম্পানন Location নকরক্ট কযকত াযকফন । 



 

 

 Company: এআ ন থথকক একজন কযদাতা  তায কম্পাননয কযাোগনয নকরক্ট কযকফন থমভন Computer and 

Computer accessories Importer, Local Seller ।  

  

 

 

 Organization/Institute Name: এখাকন কযদাতায নাভ প্রদান কযকত কফ থমভন Quanta Equities Ltd.   

 

  



Basic Information 

এখাকন কম্পাননয কর তথ্য  প্রদান কযকত কফ থমভন কম্পাননয Incorporation No, Date of incorporation  আতযানদ। 

এফং এআ তথ্যমূ ফশ্যআ ঠিক ও ননর্ভ তর কত কফ ।  

 
 Incorporation No :  এখাকন কম্পাননয Incorporation No প্রদান কযকত কফ ।   

 Incorporation  Date : এখাকন কম্পাননয Incorporation Date প্রদান কযকত কফ ।  

 Authorized Person’s Designation: থমআ ব্যনি কম্পাননয কে থযনজকোন প্রনিো ম্পন্ন কযকফন নতননআ কফন 

Authorized person এফং এআ ন এ তায Designation নকরক্ট কযকত কফ।   

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

 Mobile Number / থভাফাআর নম্বয: এখাকন কযদাতা তায থভাফাআর নম্বয  প্রদান কযকফন । 

 Facsimile / পযাক্স নম্বযঃ  এখাকন কযদাতা তায পযাক্স  নম্বয  প্রদান কযকফন । 

 Email / আকভআরঃ এখাকন কযদাতা তায আকভআর একে  প্রদান কযকফন । 

 

 

  



Address Information 

এখাকন কম্পাননয ফততভান ঠিকানা , স্থােী ঠিকানা এফং চাআকর ন্যককান ঠিকানা  ননর্ভ তরবাকফ প্রদান কযকফন ।  

 

 Current Address: এখাকন কম্পাননয ফততভান ঠিকানা ফশ্যআ প্রদান কযকত কফ  এফং  থানায নাভ ও  থাস্ট থকাড প্রদান 

কযকত াকযন ।  

 Permanent Address: এখাকন ফশ্যআ কম্পাননয  স্থােী ঠিকানা  প্রদান কযকত কফ  এফং । মনদ কম্পাননয ফততভান ঠিকানা 

এফং স্থােী ঠিকানা একআ ে  থকেকে ফততভান ঠিকানা প্রদান কযায য   থচক ফকক্স নিক 

কযকরআ  permanent address নরখায দযকায কফনা  

 Other Address:  কযদাতা চাআকর তায স্থােী ঠিকানা এফং ফততভান ঠিকানা োড়া ন্য থকান ঠিকানা এখাকন প্রদান কযকত 

াকযকফন ।  

Address Information প্রদান কযায য যফতী ধাক মাওোয জন্য “Go to Next” ফােন এ নিক কযকত কফ এফং 

পূফ তফতী ধাক মাওোয জন্য “Back to Previous” ফােন এ নিক কযকত কফ ।  

 

 

 
 

 

  



Final Preview 

একজন কযদাতা থম কর তথ্য প্রদান ককযকেন থগুকরা এআ ন থথকক ফ তকল মাচাআ কযকত াযকফন।  এফং থকান তথ্য নযফততন থফা 

নযফধ তন কযকত াযকফন।  

 

 

 

 থকান তথ্য র্ভর থদখকত থকর তা শুদ্ধ কযায জন্য “Back to Previous” ফােন এ নিক কযকত কফ এফং প্রকোজনীে ংকাধন 

কযকত কফ ।  

  থকান তথ্য র্ভর নযরনেত না ে  থকেকে  কযদাতাকক ননকে থদখাকনা নচকেয ন্যাে Disclaimer এ নিক কযকত কফ   

 

এফং “Submit Application” ফােন এ নিক কযকত কফ তাকরআ কযদাতায জন্য TIN নম্বয এফং াটি তনপককে ততযী কফ । 



 

 

টি অআ এন (TIN)  াটি তনপককে থদখকত এফং নপ্রন্ট কযকত কর “View Certificate” ফােকন নিক করুন তকফআ অনায স্ক্রীকন  TIN 

Certificate থদখাকফ ।   

  



TIN Certificate 

 

এখান থথকক কযদাতা তায াটি তনপককে নপ্রন্ট কযকত াযকফন  থফা  থব কযকত াযকফন এফং চাআকর আকভআর কযকত াযকফন।  

 নপ্রন্ট কযকত চাআকর “Print Certificate” ফােন এ নিক কযকত কফ  তকফআ নপ্রন্ট ন অকফ ।  

 

 



 

 

 নপ্রন্ট কযায জন্য অনায নপ্রন্টায নকরক্ট করুন এফং “Ok” ফােন এ নিক করুন ।  

 

 থব কযকত চাআকর “Save Certificate” ফােন এ নিক কযকত কফ  তকফআ থব কযায ন অকফ ।  

 

 



 থব কযায জন্য Save File  নকরক্ট করুন এফং “Ok” ফােন এ নিক করুন তাকর াটি তনপককে Download কফ ।  
 

 

 আকভআর কযকত চাআকর “Email Certificate” ফােন এ নিক কযকত কফ  তকফআ আকভআর কযায ন অকফ ।  

 

 

 আকভআর কযায জন্য Email address প্রদান কযকত কফ এফং “ Submit Query” ফােন এ নিক করুন তাকর 

াটি তনপককে আকভআর  এ চকর মাকফ ।  


