Information about e-TIN
কযদাতা হিসেসফ রযহিসেন প্রহিয়া দ্রুত ও েিিতয কযসত িাতীয় যািস্ব রফাড ড ই-টিআইএন (e-TIN) রযহিসেন দ্ধহত
প্রফতডন কসযসে । এ দ্ধহতসত কসয়কটি েিি ধা রসযাসনায ভাধ্যসভ আহন রসত াসযন একটি নতুন টিআইএন । ফতডভাসন
মাসদয টিআইএন আসে ,তাঁসদযসকও নতুন দ্ধহতয টিআইএন কযায িন্য হয-রযহিসেন কযসত িসফ ।
টিআইএন রযহিসেন হকিংফা হয-রযহিসেসনয িন্য হবহিট করুনঃ www.incometax.gov.bd
অনরাইসন টিআইএন রযহিসেন এফিং হয-রযহিসেসনয িন্য মা প্রসয়ািনঃ
কযদাতায ধযন
প্রাপ্ত ফয়স্ক ফািংরাসদী নাগহযক

অপ্রাপ্ত ফয়স্ক ফািংরাসদী নাগহযক

প্রাপ্ত ফয়স্ক হফসদী নাগহযক

অপ্রাপ্ত ফয়স্ক হফসদী নাগহযক

প্রাইসবট /াফহরক হরহভসটড রকাম্পানী
হফসদী রকাম্পানী/ হরয়াঁসিা অহপে

কসডাসযন
অন্যান্য রকাম্পানী
(আয়কয অধ্যাসদসয 2 (20) ধাযায েিংজ্ঞানুমায়ী )
াট ডনাযী পাভড (RJSC কর্তডক রযহিহেকৃত)

প্রসয়ািনীয় তথ্যাফরী
1.িাতীয় হযহিহত নম্বয/ােসাট ড নম্বয (ইস্যু ও রভয়াদ
উর্ত্তীসেয তাহযখেি); এফিং
2.পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.অহববাফসকয 12 হডহিসটয টিআইএন (নতুন দ্ধহত অনুমায়ী
রযহিসেন/হয-রযহিসেনকৃত);
2.েদ্য রতারা হডহিটার পযম্যাসটয ােসাট ড োইি েহফ; এফিং
3.পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.ােসাট ড নম্বয (ইস্যু ও রভয়াদ উর্ত্তীসে ডয তাহযখেি );
2.হবো নম্বয ও তাহযখ;
3.হডহিটার পযম্যাসট েদ্য রতারা ােসাট ড োইি েহফ; এফিং
4. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.অহববাফসকয 12 হডহিসটয টিআইএন (নতুন দ্ধহত অনুমায়ী
রযহিসেন/ হয-রযহিসেনকৃত);
2. ােসাট ড নম্বয (ইস্যু ও রভয়াদ উর্ত্তীসে ডয তাহযখেি);
3. হবো নম্বয ও তাহযখ;
4. হডহিটার পযম্যাসট েদ্য রতারা ােসাট ড োইি েহফ; এফিং
5. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.রকাম্পানীয ইনকসডাসযন নম্বয ও তাহযখ; এফিং
2.পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.হফহনসয়াগ রফাড ড (হফওআই) কর্তডক অনুসভাদসনয রযপাসযন্স
নম্বয ও তাহযখ; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1. কসডাসযন গঠসনয রগসিট নম্বয ও তাহযখ ; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.মস াযুক্ত কর্তডসেয অনুসভাদসনয রযপাসযন্স নম্বয ও
তাহযখ; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)
1.রযহিোয অফ িসয়ন্ট স্টক রকাম্পাহনি এন্ড পাভডে এয
রযহিসেন নম্বয ও তাহযখ;
2.অিংীদাযসদয 12 হডহিসটয টিআইএন; এফিং
3. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।

াট ডনাযী পাভড (RJSC কর্তডক রযহিহেকৃত নয়)
/ব্যাহক্তেিংঘ (এ ও হ)
অহফবক্ত হিন্দু হযফায

1.অিংীদায /ব্যহক্তেিংঘ গঠনকাযী েদস্যসদয 12 হডহিসটয
টিআইএন; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।
1.েভতাপ্রাপ্ত ব্যাহক্তয 12 হডহিসটয টিআইএন; এফিং
2.পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।

ররাকার অ হযটি

1.ররাকার অ হযটি রগসিট নম্বয ও তাহযখ ; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।

আইন দ্বাযা সৃষ্ট কৃহেভ ব্যাহক্তেত্ত্বা, (এনহিও /রকা-অাসযটিব
রোোইটি /ট্রাস্ট /পাউসন্ডন /যািননহতক
দর/োিংস্কৃহতক/োভাহিক িীড়া েিংগঠন /ধভীয় /দাতব্য
প্রহতষ্ঠান )

1.মস াযুক্ত কর্তডসেয রযপাসযন্স নম্বয ও তাহযখ; এফিং
2. পূসফ ডয টিআইএন (হয-রযহিসেসনয রেসে)।

ই-টিআইএন প্রাতিয তনয়ভ
নতুন দ্ধতিতি টিআইএন রযতিতেন ও তয-রযতিতেতনয শুরুতি প্রতিেকতক অফশ্যই অোকাউন্ট তিযী কযতি তফ। অোকাউন্ট
তিযীয তনয়ভ :
•

www.incometax.gov.bd ওতয়ফাইতে প্রতফ করুন ।

•

রাভততিয Reigster ফােতন তকল্ক কযতর “রযতিতেন” পযভ ওতন তফ । পযতভয তনধ ধাতযি শূন্যস্থানগুতরা পূযণ
রতল Reigster ফােতন তকল্ক করুন ।

•

পযতভ প্রদানকৃি আনায মুত াতপান নম্বতয িাৎক্ষতণকবাতফ একটি রকাড রৌতে মাতফ। দ াধ য় প্রদতধি ডায়ারগ ফতে
মুত াতপাতন রপ্রযণকৃি রকাডটি প্রদান করুন। এফায Active ফােতন তিক কযতরই দ াধ য় রদখতি াতফন “Welcome
to Taxpayer’s Identification Number (TIN) Registration/Re-registration”

ক) প্রািফয়স্ক ও অপ্রািফয়স্ক ফাাংরাতদী নাগতযতকয িন্য টিআইএন রযতিতেন ও তযরযতিতেতনয তনয়ভ:

•

TIN Application রভনুতি তিক করুন। এফায Registration/Re-registration পযতভ প্রদতধি শূণ্যস্থানগুতরা
পূযণ কতয Go to next চাপুন।

•

Basic information পযসভ প্রসয়ািনীয় তথ্য হদসয় শূণ্যস্থানগুসরা পূযে করুন এফিং Go to next ফাটসন হকল্ক করুন ।

•

প্রাি ফয়স্ক ও অপ্রািফয়স্ক ফাাংরাতদী নাগতযতকয (মাতদয িািীয় তযতচতি নম্বয রনই) টিআইএন রযতিতেতনয রক্ষতে এ
ম ধাতয় এত তডতিোর পযম্যাতে দ্য রিারা এক কত াতাে ধ াইি েতফ আতরাড কযতি তফ।

•

Final preview রি পযতভ প্রদতধি আনায রদয়া িথ্যগুতরা ঠিক আতে তকনা, িা রল ফাতযয ভতিা মাচাই করুন।
ফ তকছু ঠিক থাকতর, Final preview এয এতকফাতয নীতচ রচক ফতে টিক তচহ্ন তদন।

•

এযয Submit Application ফােতন তিক কযতরই রযতিতেন/তয-রযতিতেনকাযী নতুন 12 তডতিতেয টিআইএন
াতফন। িতফ প্রািফয়স্ক ও অপ্রািফয়স্ক আতফদনকাযী, মায িািীয় তযতচতি নম্বয রনই এফs তমতন াতাতে ধয ভাধ্যতভ
রযতিতেন এফাং তয-রযতিতেন কযতি চান, তিতন একটি Ticket াতফন। Ticket তপ্রন্ট কতয িাতি উতিতখি তনয়ভ
অনুযণ কতয ফতণ িধ ঠিকানায় রমাগাতমাগ কযতি তফ।

খ) তরতভতেড রকাম্পাতন রযতিোয অফ িতয়ন্ট স্টক রকাম্পাতনি এন্ড পাভ ধ (RJSC) এ
রযতিতেনকৃি এফাং অ-রযতিতেনকৃি পাতভ যধ রক্ষতে টিআইএন রযতিতেন ও তয-রযতিতেতনয
তনয়ভ:
•

পূতফ যধ ফণ নধ ানুমায়ী টিআইএন রযতিতেতনয তফতবন্ন ধা অনুযণ করুন।

•

রকাম্পানীয টিআইএন রযতিতেতনয িন্য কযদািা প্রতিষ্ঠাতনয নাভ, ইনকতধাতযন নম্বয, ইনকতধাতযন িাতযখ,
রকাম্পানীয ক্ষভিাপ্রাি ব্যতিয নাভ, দফী, রভাফাইর নম্বয, পোে নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা। তয-রযতিতেতনয রক্ষতে
পূতফ যধ টিআইএন নম্বয। উতিখ্য, তনফাী এফাং ফাাংরাতদী নতন এভন ব্যতি ফা ব্যতিফগ ধ রকাম্পানীয তযচারক তর র
রক্ষতে ১২ তডতিতেয ইটিআইএতনয প্রতয়ািন রনই।

•

RJSC রি তনফতিি পাভ ধ এয টিআইএন রযতিতেতনয িন্য কযদািা প্রতিষ্ঠাতনয নাভ, রযতিতেন নম্বয, রযতিতেন
িাতযখ, পাতভ যধ ক্ষভিাপ্রাি ব্যতিয নাভ, দফী, রভাফাইর নম্বয, পোে নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা এফাং পাতভ যধ প্রতিেক
অাংীদায (তনফাী এফাং ফাাংরাতদী নতন এভন ব্যতি ফা ব্যতিফগ ধ ব্যতিি) এয নফপ্রফতিধি 12 তডতিতেয টিআইএন। তযরযতিতেতনয রক্ষতে পূতফ যধ টিআইএন নম্বয।

•

RJSC রি রযতিতেনকৃি নয়, এরূ পাতভ যধ টিআইএন রযতিতেতনয িন্য ক্ষভিাপ্রাি ব্যতিয নাভ, দফী, রভাফাইর
নম্বয, পোে নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা এফাং পাতভ যধ প্রতিেক অাংীদাতযয নফপ্রফতিধি 12 তডতিতেয টিআইএন।

•

ধ
কর প্রতিয়া ম্পন্ন তর আতফদনকাযী রকাম্পাতন/পাভ ধ নতুন টিআইএন ম্বতরি াটি তপতকে
াতফন।

গ) cÖvßeq¯‹ I AcÖvßeq¯‹ we‡`kx bvMwiK, e¨w³msN, Awef³ wn›`y cweevi, ¯’vbxq KZ…©cÿ,
AvBb Øviv m„ষ্ট K…wÎg e¨w³ mË¦v, ‡Kv- Acv‡iwUf †mvmvBwU Ges AvqKi Aa¨v‡`‡ki aviv
2(20) Abyhvqx MwVZ Ab¨vb¨ †Kv¤úvbx Gi wUAvBGb †iwR‡÷ªkb I wi- †iwR‡÷ªk‡bi
wbqgt





cÖvßeq¯‹ we‡`kx bvMwi‡Ki wUAvBGb †iwR‡÷ªk‡bi Rb¨ cvm‡cvU© b¤^i, wfmv b¤^i, wewb‡qvM †evW© †_‡K cÖvß
†iwR‡÷ªkb b¤^i (cÖ‡hvR¨Zv Abyhvqx), m`¨ †Zvjv wWwRUvj dig¨v‡Ui cvm‡cvU© mvBR Qwe, c~‡e©i wUAvBGb (wi‡iwR‡÷ªk‡bi †ÿ‡Î) Ges AcÖvß eq¯‹ we‡`kx bvMwi‡Ki wUAvBGb †iwR‡÷ªk‡bi Rb¨ wb‡Ri Ges Awffve‡Ki
cvm‡cvU© b¤^i, wfmv b¤^i, m`¨ †Zvjv wWwRUvj dig¨v‡Ui cvm‡cvU© mvBR Qwe, c~‡e©i wUAvBGb (†iwR‡÷ªk‡bi
†ÿ‡Î)|
e¨w³msN/Awef³ wn›`y cwiev‡ii †ÿ‡Î wUAvBGb †iwR‡÷ªk‡bi Rb¨ ÿgZv cÖvß e¨w³/KZ©vi becÖewZ©Z 12
wWwR‡Ui wUAvBGb, c~‡e©i wUAvBGb (wi-†iwR‡÷ªk‡bi †ÿ‡Î) cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
¯’vbxq KZ©…cÿ, AvBb Øviv m„ó K…wÎg e¨w³mË¡v †Kv- Acv‡iwUf †mvmvBwU Ges AvqKi Aa¨v‡`‡ki aviv 2(20)
Abyhvqx MwVZ Ab¨vb¨ †Kv¤úvwb Gi †ÿ‡Î wUAvBGb †iwR‡÷ªk‡bi Rb¨ Ki`vZv cÖwZôv‡bi bvg, wVKvbv, d¨v·
b¤^i I B-‡gBj AvBwW, c~‡e©i wUAvBGb (wi-†iwR‡÷ªk‡bi †ÿ‡Î) cÖ`vb Ki‡Z n‡e |

Dc‡i DwjøwLZ Av‡e`bKvix System Generated GKwU Ticket cv‡eb | Ticket wcÖ›U K‡i Zv‡Z DwjøwLZ wbqg Abymib K‡i
ewY©Z wVKvbvq †hvMv‡hvM Ki‡Z n‡e|

jÿ¨ ivL‡eb





RvZxq cwiPq cÎ i‡q‡Q, Giæc e¨w³MY di‡g c~iYxq Z_¨¸‡jv RvZxq cwiPq cÎ Abyhvqx cÖ`vb Ki‡eb|
GKwU RvZxq cwiwPwZ b¤^i w`‡q ïaygvÎ GKwU wUAvBG‡bi Rb¨ Av‡e`b Kiv hv‡e|
Z_¨ cÖ`v‡b hv‡Z ‡Kvb fyj bv nq †m wel‡q cÖ‡qvRbxq mZK©Zv Aej¤^b Kiæb|
একই ব্যহক্তয িাতীয় হযিয় ে এফিং ােসাট ড উবয়ই াকসর হতহন রকফর িাতীয় হযহিহত নম্বয ব্যফিায কসয
টিআইএন এয িন্য আসফদন কযসফন; িাতীয় হযিয় ে ও ােসাট ড দুইটিই ব্যফিায কসয দুইটি টিআইএন এয িন্য
আসফদন কযসর তা িসফ রফআইনী ও দন্ডনীয়।

bZzb GB cØwZi myweav


N‡i e‡m On line G e-TIN mvwU©wd‡KU cvIqv GB c×wZi cÖavb myweav |



Ki`vZv Zuvi myweavRbK ¯’vb I mg‡q †iwR‡÷ªkb/wi- †iwR‡÷ªk‡bi cy‡iv cÖwµqvwU AwZ`ªæZ m¤úbœ Ki‡Z
cvi‡eb; G‡Z mgq Ges kÖg `ywUB evuP‡e|




mKj Z_¨ †K›`ªxqfv‡e msiwÿZ _vK‡e| d‡j f~qv wUAvBG‡bi e¨envi eÜ n‡e; wUAvBGb MÖnbKvix Ki`vZv
wUAvBG‡bi h_v_©Zvi wel‡q wbwðZ _vK‡Z cvi‡eb|
¯^”Q I wbfz©j GB cÖwµqv †`‡ki Ki e¨e¯’vcbv‡K AviI AvaywbK, Kvh©Ki Ges Ki`vZv evÜe Ki‡e; G‡Z
m¤§vwbZ Ki`vZv‡`i †mev cÖ`vb mnRZi n‡e|

Z_¨ ms‡kvab/ cহযফZ©‡b KiYxq


‡h mKj Ki`vZv B‡Zvg‡a¨ B- wUAvBGb †iwR‡÷ªkb A_ev wi- †iwR‡÷ªkb m¤úbœ K‡i‡Qb Zviv wbR wbR
†cÖvdvB‡j login K‡i cÖ`Ë fyj Z_¨ ms‡kva‡bi Rb¨ Edit/Correct/Update †gbyi gva¨‡g Aby‡iva Ki‡eb|
†Kvb Z_¨ ms‡kvab/cwieZ©b Ki‡Z PvB‡j ZvI D³ †gbyi gva¨‡g Aby‡iva Rvbv‡Z n‡e | G cÖwµqvq wcZvi bvg,
gvZvi bvg, ¯^vgx/¯¿xi bvg, Awffve‡Ki bvg, wj½, B-‡gBj, eZ©gvb wVKvbv, ¯’vqx wVKvbv, †iwR‡÷ªk‡bi aib
(†iwR‡÷ªkb/wi-†iwR‡÷ªkb), 10 wWwR‡Ui wUAvBGb BZ¨vw` ms‡kva‡bi Aby‡iva Kiv hv‡e |

AvqKi bw_ e`jxi Rb¨ KiYxq


Ki`vZvi Kg©¯’j/e¨emvi ¯’vb cwieZ©b nIqv, BZ¨vw` Kvi‡Y AvqKi bw_ e`jxi cÖ‡qvRb n‡j wZwb wm‡÷‡g login K‡i
“File Transfer” ‡gbyi gva¨‡g Aby‡iva Ki‡eb| Ki`vZvi wbKU n‡Z cÖvß Aby‡iva hvPvBc~e©K mswkøó mv‡K©j

mwVK Awa‡ÿ‡Î AvqKi bw_ e`jxi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnb Ki‡e |

`„wó AvKl©b


RvZxq ivR¯^ †evW©-এয B-wUAvBGb †iwR‡÷ªkb I wi- †iwR‡÷ªkb †cvU©vjwU (www.incometax.gov.bd) ‡Z
Z_¨ I cÖhyw³ AvBb, 2006 Gi Aax‡b wWwRUvj ¯^vÿi I SSL mvwU©wd‡KU e¨envi Kiv n‡q‡Q | D³
mvwU©wd‡KUwU wbwðZ K‡i †h, GB †cvUv©j †_‡K cÖ`vbK…Z wUAvBGb mvwU©wd‡KU RvZxq ivR¯^ †evW© KZ…K
© wWwRUvj
¯^vÿiK…Z| eûj e¨eüZ I‡qe eªvDRvimg~‡n GLbI evsjv‡`‡ki wWwRUvj ¯^vÿi I SSL mvwU©wd‡KU mshy³ nqwb
weavq †cvU©vjwU‡Z jM Bb Kivi mgq eªvDRvimg~n GKwU mZK©xKiY Message cÖ`vb K‡i _v‡K | G wel‡q
KiYxq Rvb‡Z wb‡¤œi I‡qe wjsKwU wfwRU Kiæb



http://incometex.gov.bd/Help/FaqAswer?ViewName=~/Content/Faq/faq _ans_ssl.htm

AvqKi AbywefvM
RvZxq ivR¯^ †evW©
www.nbr.gov.bd

