
New Registration for Registered Firm 
 

Selection 

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

 

 

 

Firm:  পাভ ম এয নাকভ টি অআ এন (TIN) থযনজকোন কযকত Firm নকরক্ট কযকত কফ ।  

 

b) পাভ ম থযনজকোন এয থেকে Registered Firm থফা Unregistered Firm নকরক্ট কযকত াযকফন থ মাৎ থমকর 

পাভ ম RJSC থথকক Registered থকর পাভ ম Registered Firm এফং থমকর পাভ ম RJSC থথকক Registered নয় 

থকর পাভ ম Unregistered Firm নকরক্ট কযকফন।  

 



 

 

 

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 ফতমভাকন 10 digit TIN যকয়কে  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 / অকয়য প্রধান উৎ: এআ ন থথকক একজন কযদাতা তায অকয়য প্রধান উৎ নকরক্ট কযকফন এফং 

Registered Firm এয থেকে একটাআ ন যকয়কে Business ।  

 

 

 

পাভ ম এয থেকে একটাআ অকয়য প্রদান উৎ Business ( Individual / Firm) এফং এয জন্য  থম নগুকরা াকফন তা র 

Business (Individual / Firm) Location,  Business Type এফং Organization / Institute Name 

।  

 

 Business ( Individual) Location: এআ ন থথকক একজন কযদাতা  ৬৪ থজরায নাভ নরস্ট অকাকয াকফন এফং 

এখান থথকক কযদাতা পাকভ ময  Location নকরক্ট কযকত াযকফন । 

  



 

 

 

Business (Individual / Firm):  এখাকন দুটি ন যকয়কে Business Type এফং Location । কযদাতায ব্যফায 

ধযণ মনদ Business Type ন থথকক াওয়া মায় থকেকে কযদাতা Business Type নকরক্ট কযকফন, মনদ Business 

Type ন থথকক কযদাতায ব্যফায ধযণ াওয়া না মায় থকেকে কযদাতা Location নকরক্ট কযকফন।  

 

 

 

 

 Business Type: এআ ন থথকক একজন কযদাতা তায Business Type নক তা নকরক্ট কযকত াযকফন। থমভন 

Internet Service Provider ।    

 



 

 

 Organization/Institute Name: এআ ন কযদাতায Business Location এফং Business Type  

Selection এয উয ননবময কযকফ ।  

 

 Selection এয কাজ থল কযায য যফতী ধাক মাওয়ায জন্য “Go to Next” ফাটন এ নিক কযকত কফ  

 

  



Basic Information 

এখাকন পাকভ ময কর তথ্য  প্রদান কযকত কফ থমভন পাকভ ময Incorporation No, Date of incorporation  আতযানদ। এফং 

এআ তথ্যমূ ফশ্যআ ঠিক ও ননর্ভ মর 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 কয় থযনজকোন প্রনিয়া 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 পাকভ ময ফতমভান ঠিকানা , স্থায়ী ঠিকানা ননর্ভ মরবাকফ প্রদান করুন ।   

 

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

কযকত াকযন ।  

 Permanent Address: এখাকন ফশ্যআ কম্পাননয  স্থায়ী ঠিকানা  প্রদান কযকত কফ  এফং । মনদ কম্পাননয ফতমভান ঠিকানা 

এফং স্থায়ী ঠিকানা একআ য়  থকেকে ফতমভান ঠিকানা প্রদান কযায য   থেক ফকক্স নিক 

কযকরআ  permanent address নরখায দযকায কফনা  

 Other Address:  কযদাতা োআকর তায স্থায়ী ঠিকানা এফং ফতমভান ঠিকানা োড়া ন্য থকান ঠিকানা এখাকন প্রদান কযকত 

াকযকফন ।  

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

পূফ মফতী ধাক মাওয়ায জন্য “Back to Previous” ফাটন এ নিক কযকত কফ ।  

 

 

 

 

 

 

Partners Information 

একজন কযদাতা এআ কনয ভাধ্যকভ পাকভ ময থেকে তায াট মনাযকদয তথ্য প্রদান কযকত াযকফন ।  



 

 

 

 াট মনাযকদয তথ্য প্রদান কযায জন্য াট মনাযকদয টি অআ এন ( TIN) নম্বয প্রদান করুন তাকর তাকদয নাভ RJSC ডাটাকফ থথকক 

য়ংনিয়বাকফ েকর অকফ।  

 একানদক াট মনাকযয তথ্য প্রদান কযায জন্য “Add” ফাটকন নিক করুন।  

 পাকভ ময কর াট মনাযকদয টি অআ এন ((TIN) নম্বয প্রদান কযায য “Go to next” ফাটকন নিক করুন।  

  



Final Preview 

পাভ ম এয থম কর তথ্য প্রদান কযা কয়কে থগুকরা এআ ন থথকক ফ মকল মাোআ কযকত াযকফন।  এফং থকান তথ্য নযফতমন থফা নযফধ মন 

কযকত াযকফন।  

 
 

 

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

কযকত কফ ।  

  থকান তথ্য র্ভর নযরনেত না য়  থকেকে  কযদাতাকক ননকে থদখাকনা নেকেয ন্যায় Disclaimer এ নিক কযকত কফ   

 

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

 

 



 

 

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

Certificate থদখাকফ ।   

 

  



TIN Certificate 

 

এখান থথকক কযদাতা তায াটি মনপককট নপ্রন্ট কযকত াযকফন  থফা  থব কযকত াযকফন এফং োআকর আকভআর কযকত াযকফন।  

 নপ্রন্ট কযকত োআকর “Print Certificate” ফাটন এ নিক কযকত কফ  তকফআ নপ্রন্ট ন অকফ ।  

 

 



 

 

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

 

 থব কযকত োআকর “Save Certificate” ফাটন এ নিক কযকত কফ  তকফআ থব কযায ন অকফ ।  

 

 

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

  



 আকভআর কযকত োআকর “Email Certificate” ফাটন এ নিক কযকত কফ  তকফআ আকভআর কযায ন অকফ ।  

 

 

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

াটি মনপককট আকভআর  এ েকর মাকফ ।  


