Re- Registration for Individual Bangladeshi and Major
Selection
Status of Taxpayer / কযদাতায ধযণ a): এখান থথকক কযদাতাগন তাকদয ননজ ননজ ধযণ নকরক্ট কযকত াযকফন ।



Individual -> Bangladeshi Resident (with NID): থম কর কযদাতা ফাংরাকদন, মাকদয NID যকেকে
এফং মাকদয অকেয প্রধান উৎ ব্যনিগত ব্যফা, থফতন, থাগত, ফানিবািা আতযানদ থকর কযদাতা
Individual ->
Bangladeshi Resident (with NID) ন নকরক্ট কযকফন ।

b) এআ ন থথকক একজন কযদাতা Major থফা Minor নকরক্ট কযকত াযকফন থ থাৎ থমকর কযদাতায ফে ১৮ ফৎকযয থফন
থকর কযদাতা Individual -> Bangladeshi ->Major (with NID) এফং থমকর কযদাতায ফে ১৮ ফৎকযয কভ
তাযা Individual -> Bangladeshi ->Minor নকরক্ট কযকফন।



Individual -> Bangladeshi ->Major: কযদাতায ধযণ a) নকরক্ট কযায য, কয দাতায ধযণ

b)

থথকক Individual -> Bangladeshi ->Major 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 ফতথভাকন 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।



অনায টি অআ এন নম্বয Update কযকত

Re-Registration

নকরক্ট করুন।

Existing (10 Digits) / ফতথভান টি অআ এনঃ থম কর কযদাতা নযকযনজকোন কযকফন তাকদয ফশ্যআ পুযাতন টি অআ এন নম্বয
প্রদান কযকত কফ ।



পুযাতন টি অআ এন নম্বয প্রদান করুন এফং যফতী ধাক মাওোয জন্য “Go to next” ফাটকন নিক কযকত কফ.

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



Service: থম কর কযদাতায অকেয প্রধান উৎ থফতন থকর কযদাতা Service নকরক্ট ককফন।



Profession: থম কর কযদাতায অকেয প্রধান উৎ থাগত থকর কযদাতা
একজন অআনজীফী, ডািায, প্রককৌরী Profession নকরক্ট কযকফন ।

Profession নকরক্ট ককফন। থমভন



Business: থম কর কযদাতায অকেয প্রধান উৎ ব্যফা থকর কযদাতা Business নকরক্ট ককফন।



Others: থম কর কযদাতায অকেয প্রধান উৎ Service, Profession, থফা Business নে থকর কযদাতা
Others নকরক্ট কযকফন ।

General Information
এখাকন একজন কযদাতা তায কর তথ্য প্রদান কযকফন থমভন কযদাতায নাভ, কযদাতায জাতীে নযনিনত নম্বয, কযদাতায জন্মতানযখ
আতযানদ। এফং এআ তথ্যমূ ফশ্যআ কযদাতায জাতীে নযিেত্র নুমােী কত কফ ।












Name of Taxpayer / কযদাতায নাভঃ এখাকন কযদাতা তায নাভ জাতীে নযিেত্র নুমােী প্রদান কযকফন ।
Gender / নরঙ্গঃ কযদাতা পুরুল কর Male এফং ভনরা কর Female নকরক্ট কযকত কফ ।
Taxpayer’s National ID / জাতীে নযনিনত নম্বযঃ এখাকন কযদাতা তায জাতীে নযনিনত ( NID) নম্বয প্রদান
কযকফন।
Date of Birth / জন্মতানযখঃ এখাকন কযদাতা তায জন্মতানযখ জাতীে নযিেত্র নুমােী প্রদান কযকফন ।
Father’s Name / নতায নাভঃ এখাকন কযদাতা তায নতায নাভ প্রদান কযকফন ।
Mother’s Name / ভাতায নাভঃ এখাকন কযদাতা তায ভাতায নাভ প্রদান কযকফন ।
Name of Spouse / স্বাভী ফা স্ত্রীয নাভঃ এখাকন কযদাতা তায স্বাভী ফা স্ত্রীয নাভ প্রদান কযকফন ।
Mobile Number / থভাফাআর নম্বয: এখাকন কযদাতা তায থভাফাআর নম্বয প্রদান কযকফন ।
Fax Number / পযাক্স নম্বযঃ এখাকন কযদাতা তায পযাক্স নম্বয প্রদান কযকফন ।
Email / আকভআরঃ এখাকন কযদাতা তায আকভআর একে প্রদান কযকফন ।

Address Information

এখাকন একজন কযদাতা তায ফতথভান ঠিকানা , স্থােী ঠিকানা এফং িাআকর ন্যককান ঠিকানা ননর্ভথরবাকফ প্রদান কযকফন ।






Current Address: এখাকন একজন কযদাতাকক ফশ্যআ তায ফতথভান ঠিকানা এফং থজরায নাভ প্রদান কযকত কফ এফং
কযদাতা িাআকর থানায নাভ ও থাস্ট থকাড প্রদান কযকত াকযন ।
Permanent Address: এখাকন একজন কযদাতাকক ফশ্যআ তায স্থােী ঠিকানা এফং থজরায নাভ প্রদান কযকত কফ এফং
কযদাতা িাআকর থানায নাভ ও থাস্ট থকাড প্রদান কযকত াকযন । মনদ কযদাতায ফতথভান ঠিকানা এফং স্থােী ঠিকানা একআ ে
থকেকত্র ফতথভান ঠিকানা প্রদান কযায য
থিক ফকক্স নিক কযকরআ permanent
address নরখায দযকায কফনা
Other Address: কযদাতা িাআকর তায স্থােী ঠিকানা এফং ফতথভান ঠিকানা োিা ন্য থকান ঠিকানা এখাকন প্রদান কযকত
াকযকফন ।

Address Information প্রদান কযায য যফতী ধাক মাওোয জন্য “Go to Next” ফাটন এ নিক কযকত কফ এফং
পূফ থফতী ধাক মাওোয জন্য “Back to Previous” ফাটন এ নিক কযকত কফ ।

Final Preview
একজন কযদাতা থম কর তথ্য প্রদান ককযকেন থগুকরা এআ ন থথকক ফ থকল মািাআ কযকত াযকফন। এফং থকান নকছু নযফতথন থফা
নযফধ থন কযকত াযকফন।




এখাকন থকান যকভ র্ভর থদখকত থকর তা শুদ্ধ কযায জন্য “ Back to Previous” ফাটন এ নিক কযকত কফ এফং প্রকোজনীে
ংকাধন কযকত কফ ।
মনদ থকান র্ভর নযরনেত না ে থকেকত্র কযদাতাকক Disclaimer নদকত কফ

থ থাৎ ননকিয থিকফক্স এ টিকনিহ্ন নদকত
কফ এফং “ Submit Application” ফাটন এ নিক কযকত কফ । এয য প্রদত্ত তকথ্যয াকথ ননফ থািন কনভন এয
Database এয াকথ নভনরকে থদখা কফ। এফং এ ভে ননকি থদখাকনা নিত্র টি স্ক্রীন এ থদখা মাকফ।

থ
মনদ প্রদত্ত তথ্য ঠিক থাকক তাকর কযদাতায জন্য TIN নম্বয এফং াটিনপককট
ততযী কফ । এফং অকফদনকাযীয প্রদত্ত তথ্য ও ননফ থািন
কনভন এয Database এ ংযনেত তথ্য স্ক্রীন এ থদখাকফ।

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

TIN Certificate

থ
এখান থথকক কযদাতা তায াটিনপককট
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 ।




থ
থব কযায জন্য Save File নকরক্ট করুন এফং “Ok” ফাটন এ নিক করুন তাকর াটিনপককট
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 “
থ
াটিনপককট
আকভআর এ িকর মাকফ ।

Submit Query” ফাটন এ নিক করুন তাকর

