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প্রাডিষ্ঠাডিক ইউিার আইডি তিডর ও ব্যবহার সংক্রান্ত ডিজদ েডিকা
২০০৯ সাজল আরজিএসডস’যি অিলাইি ডভডিক যসবা কা েক্রে চালু করার পর যথজক অিলাইি ডসজেজের
ডিরাপিা, ডিবডিি প্রডিষ্ঠািসমূজহর িজের সুরক্ষা ও ব্যবহারকারীগজণর সুডবধার কথা ডবজবচিা কজর ডসজেে
উন্নেজির ডিরন্তর প্রজচষ্টা অব্যাহি আজে। এই উজেজে ডিেডেি কা েক্রজের পািাপাডি ডবডভন্ন সেে ডবজিষ
উজযাগ যিওো হজেজে। এর অংি ডহসাজব আরজিএসডস’যি ডিবডিি প্রডিষ্ঠাজির ডিবিজিাির কা েক্রে ডিডব েঘ্ন,
ডিরাপদ ও সুরডক্ষি করজি প্রাডিষ্ঠাডিক ইউিার আইডি ব্যাবস্থাপিাে িতুি পদ্ধডি চালুর উজযাগ যিওো হজেজে।
এর ফজল অিলাইজি আজবদি/দডললপত্র দাডিল করা সহি, ডিরাপদ এবং পূব েিি পদ্ধডির সেস্যাসমূহ দূরীভূি
হজব। বিেোজি প্রডিষ্ঠাজির অনুকূজল য সব প্রাডিষ্ঠাডিক ইউিার আইডি প্রদাি করা হজেজে যসসব প্রডিষ্ঠািজকও
িতুি পদ্ধডিজি প্রাডিষ্ঠাডিক ইউিার আইডি গ্রহি করজি হজব।
এই পদ্ধডিজি ব্যবহারকারীগজণর সুডবধা ও এই দপ্তজর রডক্ষি ও দাডিলকৃি িজের ডিরাপিা ও যগাপিীেিার
ডবষেটি ডবজবচিা কজর প্রডিটি ডিবডিি প্রডিষ্ঠাজির অনুকূজল একটি অিন্য ইউিার আইডি ও পাসওোি ে
(পডরবিেি য াগ্য) প্রদাি করা হজব া প্রাডিষ্ঠাডিক অযািডেি আইডি িাজে পডরডচি হজব।
শুধুোত্র ডিবডিি প্রডিষ্ঠাজির পজক্ষ ব্যবস্থাপিা পডরচালক বা প্রধাি ডিব োহী কেেকিো প্রাডিষ্ঠাডিক অযািডেি
আইডি’র িন্য আজবদি করজি পারজবি এবং আরজিএসডস আজবদি াচাই কজর সন্তডষ্ট সাজপজক্ষ প্রডিষ্ঠাজির
ডিবিজিাির কা েক্রে পডরচালিার িন্য প্রাডিষ্ঠাডিক অযািডেি আইডি প্রদাি করজব।
প্রডিষ্ঠািসমূহ এই অযািডেি আইডি’র আওিাে প্রজোিি অনু ােী আরও পাঁচ (০৫) টি প েন্ত সডক্রে ইউিার
আইডি ডিজিই তিরী করজি পারজব। ফজল একই প্রডিষ্ঠাজির পজক্ষ ডভন্ন ডভন্ন কাজির িন্য দাডেত্বপ্রাপ্ত ডভন্ন ডভন্ন
ব্যাডি আরজিএসডস’র অিলাইি ডসজেজে প্রজবি কজর প্রজোিিীে দডললাডদ দাডিল করজি পারজবি।
যকাি প্রডিষ্ঠাজির অনুকূজল প্রদি ইউিার আইডি’র োধ্যজে শুধুোত্র ঐ প্রডিষ্ঠাজির বাডষ েক ডরটাি ে, যিোর হস্তান্তর,
পডরচালক পডরবিেি, যিোর বরাে, ঠিকািা পডরবিেি সহ সকল ধরজির ডরটাি ে দাডিল ও প্রডিষ্ঠাজির অবসােি
সংক্রান্ত ডরটাি ে দাডিল করা াজব।
এোড়া বিক/দাে এর ডববরণী দাডিজলর িন্য প্রডিষ্ঠাি কর্তক
ে ব্যাংক ও আডথ েক প্রডিষ্ঠাজির িন্য তিডরকৃি
ইউিার আইডি ব্যবহার কজর অিলাইজি দাডিল করজি হজব।

প্রাডিষ্ঠাডিক অযািডেি আইডি তিরীর িিেঃ
 প্রডিষ্ঠািটিজক আরজিএসডস যি ডিবডিি হজি হজব।
 আরজিএসডস’র ডিবিি বই যথজক িাে কডিেি হজেজে বা অবসাডেি হজেজে এেি প্রডিষ্ঠাি প্রাডিষ্ঠাডিক
অযািডেি আইডি’র িন্য আজবদি করজি পারজব িা।
 প্রডিষ্ঠাজির পজক্ষ ব্যবস্থাপিা পডরচালক বা প্রধাি ডিব োহী কেেকিো অযািডেি আইডি পাওোর িন্য
অিলাইজি সংযুি েক যোিাজবক িে পূরণ কজর আজবদি করজবি এর পািাপাডি অিলাইি
আজবদজির মুডিি কডপজি স্বাক্ষর কজর আরজিএসডস অডফজস িো যদজবি।

 আরজিএসডস আজবদি াচাই কজর সন্তুডষ্ট সাজপজক্ষ প্রডিষ্ঠাজির পজক্ষ অযািডেি আইডি তিরী কজর েজক
প্রদি িে যোিাজবক SMS ও ইজেইল োরফি িাডিজে যদজব।
 প্রডিষ্ঠাি য ইজেইল ও যোবাইল যফাি/যফাি এর োধ্যজে SMS যসবা, ইজেইল যসবা ও অন্যান্য যসবা
যপজি চাে িা স্পষ্টভাজব আজবদজি উজেি করজি হজব।

ইউিার আইডি ব্যবস্থাপিাঃ
 অযািডেি আইডি’র োধ্যজে অিলাইজি প্রজোিি অনু ােী পাঁচ (০৫) টি প েন্ত সডক্রে ইউিার আইডি
তিরী করা াজব, এর িন্য আরজিএসডস’র যকাি অনুজোদি প্রজোিি হজব িা।
 অযািডেি আইডি’র এর ডিেন্ত্রি ও ব্যাবস্থাপিাে প্রজ ািয যক্ষজত্র সংডিষ্ট পডরচালক, আইি উপজদষ্টা,
যকাম্পাডি সডচব, ব্যাংক/আডথ েক প্রডিষ্ঠাি এর িন্য ইউিার আইডি তিরী করা াজব।
 সডক্রে ইউিার আইডি’র সংখ্যা পাঁচ (০৫) পূণ ে হজে যগজল প্রজোিজি িতুি ইউিার আইডি তিরী
করার যক্ষজত্র আজগ য জকাজিা একটিজক ডিডিে কজর ডিজি হজব।
 ার িাজে ইউিার আইডি তিরী করা হজব িার ইজেইল ও যোবাইল যফাি এর োধ্যজে িা াচাই করা
হজব। কারণ আরজিএসডস’যি দাডিলকৃি যকাি আজবদি/ডরটাি ে এর ব্যাপাজর প্রজোিজি অযািডেি এর
পািাপাডি য ইউিার আইডি’র োধ্যজে দাডিল করা হজেজে িার সাজথ য াগাজ াগ করা হজব ডবধাে
ব্যবহারকারীর সঠিক ইজেইল ও যোবাইল যফাি িম্বর যদওো িরুডর।
 অযািডেি য জকাি সেে য জকাি ইউিার আইডি ডিডিে/পুিঃসডক্রে করজি পারজবি। িজব তিডরকৃি
যকাি ইউিার আইডি মুজে যফলজি পারজবি িা।
 ইউিার আইডি-ধারী সব েি ডিি দাডেজত্ব িার পাসওোি ে সংরক্ষি করজবি।
 যকাি ইউিার আইডি’র োধ্যজে অিলাইজি য সব আজবদি/ডরটাি ে দাডিল করা হজেজে অযািডেি িা
যদিজি পারজবি।
 যকাি সডক্রে ইউিার আইডি’র পাসওোি ে ভুজল যগজল অিলাইজি ‘পাসওোি ে ডরকভাডর ডসজেে’ এর
োধ্যজে পুিরূদ্ধার করা াজব।
 অযািডেি আইডি ব্যবহাজরর দাডেত্বপ্রাপ্ত ব্যডি দাডেত্ব যথজক অব্যাহডি ডিজল ডিডি বিেোি দাডেত্বপ্রাপ্ত
ব্যডির কাজে থা থ প্রডক্রোে আইডি ও পাসওোি ে হস্তান্তর করজবি।

এিাজি উজেখ্য য , ডিবিিপূব ে কা েক্রজের িন্য য যকাি ব্যডি সাধারি ব্যবহারকারী ডহসাজব অিলাইজি ইউিার
আইডি’র আজবদি করজি পারজবি। সাধারি ব্যবহারকারীর অনুকূজল প্রদি আইডি’র োধ্যজে ডিম্নবডণ েি কা েক্রে
সম্পন্ন করা াজব





িাজের অনুসিাি
িাজের োড় পজত্রর আজবদি
ডিবিজির আজবদি
প্রিযডেি কডপ’র আজবদি
িডথপত্র িোডির আজবদি

প্রাডিষ্ঠাডিক এিডেি আইডি তিরীর ধাপসমূহঃ
১। আরজিএসডস’র ওজেবসাইজট (ডলংকঃ www.roc.gov.bd ) প্রজবি করুি।

২। আরজিএসডস ইর’যসবা যেনুজি ডিক কজর আরজিএসডস- এডিজকিি পািাে প্রজবি করুি।

৩। Online User Access যেনুর অধীজি Create New User (Entity Admin) সাব যেনুজি ডিক
করুি। প্রডিষ্ঠাজির এিডেি আইডি সাইি আজপর িজন্য একটি ফরে পাজবি।

৪। (A) যি প্রডিষ্ঠাজির িে ও (B) যি প্রডিষ্ঠাজির ব্যবস্থাপিা পডরচালক/প্রধাি ডিব োহী কেেকিোর িে প্রদাি
কজর দাডিল করার িজন্য ‘Submit’ বাটজি ডিক করুি। সাবডেিি ডববরণী প্রদডিেি হজব।

৫। সাবডেিি িম্বর, ডিবিি িম্বর সহ আপিার আজবদজির সাধারণ প্রদডিেি হজব।

৬। আপিার আজবদি পজত্রর মুডিি সংস্করণ সংরক্ষজণর িজন্য আজবদি পজত্রর িাি পাজি প্রদডিেি Print
অপিজি ডিক করুি। আপিার প্রদি িে সডন্নজবডিি আজবদি পত্রটি প্রদডিেি হজব।

৭। আজবদি পজত্রর মুডিি সংস্করজণ ডিধ োডরি িােগাে ব্যবস্থাপিা পডরচালক/প্রধাি ডিব োহী কেেকিোর স্বাক্ষর
যুি করুি। আরজিএসডস অডফজস স্বিরীজর উপডস্থি হজে স্বাক্ষডরি আজবদি পত্রটি িো ডদি।৮। আরজিএসডস আপিার আজবদিটি প োজলাচিা ও প্রডক্রোকরণ করজব। সকল তবধ িে সডন্নজবি কজর
থা থভাজব আজবদি করা হজে থাকজল আরজিএসডস আজবদিটি অনুজোদি করজব। অন্যথাে আজবদিটি বাডিল
হজে াজব।

৯। আরজিএসডসর অনুজোদি সাজপজক্ষ আজবদিকারী প্রডিষ্ঠাজির িজন্য একটি’ প্রাডিষ্ঠাডিক এিডেি আইডি
তিরী হজব।
১০। এিডেি আইডি তিরী হজল আরজিএসডস একটি ইজেইজলর োধ্যজে িা ডিডিি করজব। এিডেি আইডি
সম্পডকেি িে (আইডি ও পাসওোি ে) ঐ ইজেইজলর োধ্যজে পাঠাজিা হজব।
১১। শুধুোত্র প্রডিষ্ঠাজির দাডেিপ্রাপ্ত একিি ব্যাবহারকারী লগইি আইডি ও পাসওোি ে ডদজে এিডেি প্যাজিজল
প্রজবি করজি পারজবি। এিডেি ব্যাবহারকারী এিি যথজক আরজিএসডস এডিজকিি যহােজপজির Online
User Access প্যাজিল এর Entity Sign in অপিি যথজক এিডেি প্যাজিজল প্রজবি করজি পারজবি।

১২। এিডেি প্যাজিজল প্রজবজির পর এিডেি আইডি ব্যবহারকারী প্রডিষ্ঠাজির সাধারণ িে ও পূজব ের ব্যবহৃি
ইউিার আইডি সমূজহর িাডলকা যদিজি পারজবি। সাধারণভাজব পুজরাজিা এ ইউিার আইডিগুজলা আকা েকর
অবস্থাে থাকজব। এিডেি চাইজল পুজরাজিা ইউিার আইডিগুজলাজক প্রজোিিেি সচল করজি করজি পারজব।
এোড়া এিডেি আইডি’র অধীজি এক বা একাডধক (সজব োচ্চ ৫ টি সডক্রে) িতুি ইউিার আইডি তিরী করজি
পারজব।

িতুি ইউিার আইডি তিরীর ধাপসমূহঃ
ক) এিডেি প্যাজিজল প্রজবজির পর Create New User আইকজি ডিক করুি। ইউিার তিরীর
ফরে প্রদডিেি হজব।

ি) (A) যি সাধারণ িে (B) যি প্রজবিাডধকার সম্পডকেি িে ও (C) যি াচাইকরণ যকাি ডদজে
ফরেটি পূরণ কজর Submit বাটজি ডিক করুি।

গ) ফরজে প্রদি ব্যবহারকারীর ইজেইল ঠিকািাে িতুি ইউিাজরর সাধারণ িে, আইডি ও পাসওোি ে,
এডিজভিি (সডক্রেকরণ) িম্বর ও আইডি এডিজভিি ডলংক পাঠাজিা হজব।

ঘ) ইজেইজল প্রাপ্ত এডিজভিি ডলংজক ডগজে প্রজোিিীে িেসমূহ প্রদাি কজর Activate বাটজি ডিক
করুি।
ইউিার এডিজভিি সম্পডকেি একটি ডিডিিকরি বািো প্রদডিেি হজব।

ঙ) এবার ইউিার আইডি’টির িজন্য ডিধ োডরি ব্যডি আরজিএসডস এডিজকিি যহােজপজির Online
User Access ডলংক যথজক িার ইউিার প্যাজিজল প্রজবি কজর প্রজোিিীে কাি করজি পারজবি।

১৩। এিডেি আইডি ব্যবহারকারী প্রডিষ্ঠাজির প্রজোিি অনু ােী (অিডধক ৫টি) সডক্রে ইউিার আইডি তিডর
করজি পারজবি। এজক্ষজত্র ইউিার আইডি’র োধ্যজে প্রডিষ্ঠাজির সব ধরজির ফাইডলংসহ আরজিএসডসর’
অন্যান্য যসবা গ্রহণ করা াজব। িজব এিডেি আইডি’র োধ্যজে শুধুোত্র অডধিস্থ ইউিার আইডি সমূহজক ডিেন্ত্রণ
ও সম্পাদিা করজি পারজব।
১৪। এিডেি ব্যবহারকারী অডধিস্থ য জকাজিা ইউিার আইডি য জকাজিা সেে সচল/বি করজি পারজবি। িজব
যকাজিা আইডি একবার তিডর করা হজল িা যকাজিা অবস্থাজিই আর মুজে যদো াজব িা।

ENTITY ADMIN USER ID CREATION FORM

The Registrar
Office of the Registrar of Joint Stock Companies & Firms
TCB Building (6th Floor), 1 Karwan Bazar, Dhaka-1215

Subject: APPLICATION FOR CREATION OF ENTITY ADMIN USER ID /PASSWORD
Dear Sir,
I, the undersigned, on behalf of the entity stated below, hereby apply for creation an ‘Entity
Admin User ID’ for filing of statutory returns and other services request to ‘Digital RJSC’. The
information is given below for your kind consideration:
A. Online Application Reference:
1

Submission no.

:

B. Entity Information:
1

Registration no.

:

2

Entity Name

:

3

E-mail

:

4

Phone

:

C. Particulars of Managing Director/Chief Executive Officer:
1

Name

:

2

Designation

:

3

Address

:

4

Mobile Phone

:

5

E-mail

:

I therefore request you to provide an ‘Entity Admin User ID’ enabling us filing of statutory
returns and other services request to ‘Digital RJSC’.

Signature
Dated of the _________ day of ___________________

Designation:

