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১. িমকা
বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর ত সবা দান িনি ত করার লে ওয়ান
প সািভস (ওএসএস) চা কেরেছ। হাই-েটক পাক েলােত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীগণেক ত হয়রািন
িবিভ সবা দান িনি তকরেণর লে অনলাইন ওয়ান প সািভস এর মা েম সবা দান করা হেব।

২. OSS Log in
ওএসএস িসে েম লগ ইন করার জ https://ossbhtpa.gov.bd িলংেক েবশ করেত হেব।
BHTPA OSS Portal বহােরর ে বহারকারীেক Log in/ Sign up করেত হেব।েসে ে
OSS Log in/ Sign up এর বহার িনেদিশকা অ সরণ করা যেত পাের।

৩. Export Permit এর উে

ঃ

হাই- টক পােক িবিনেয়াগকারীেদরেক তােদর উৎপািদত কােনা াডা দেশর বাইের র ািন করেত হেল
তােদরেক বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প থেক Export Permit হণ করেত হেব।

৪. Export Permit এর জ আেবদন
লগ ইন করার পর BHTPA Internal Services থেক Export Permit এ new
application এ ি ক করার পর িনে া ফম দখেত পাওয়া যােব।

উ ফম র Project Registration Information এর Project Registration
No: এই Field এ approved Project Registration no. দান কের Load
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Project Registration Data বাটন Click করেত হেব। এরপর ফম েত Project
Registration এর Data েলা Load হেয় যােব।
যেহ Data েলা load হেয়েছ সেহ Company Information Field এর
Company Name, Correspondent Applicant Name, Country,
District, Division, Address Line 1, Address Line 2, Post Code, Email,
Contact No এ Field েলােত Value Load হেব।
 General Information: General Information থেক েয়াজনীয় িফ
করেত হেব।

েলা রন

রণীয় ত ঃ
 Export Permit Type: Export Permit এর Type Dropdown থেক িসেল
করেত হেব।
 SRO No.: সংি SRO No দান করেত হেব।
 Undertaking No.: সংি Undertaking No দান করেত হেব।
 Invoice/Vendor Reference
No.: সংি
Invoice/Vendor
Reference No
দান করেত হেব।
 CM Value : সংি CM Value দান করেত হেব।
 Port of destination: সংি Port of destination দান করেত হেব এবং
Dropdown থেক িসেল করেত হেব।
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 Destination Country: সংি Destination Country দান করেত হেব এবং
Dropdown থেক িসেল করেত হেব।
 Consignee Name: সংি Consignee Name দান করেত হেব।
 Remarks: ম
দান করেত পারেব।
 Type of Carrier: সংি
Type of Carrier দান করেত পারেব এবং
Dropdown থেক িসেল করেত হেব।
 Park Name: পােকর নাম পিরবতন করা যােব না। Project Registration এর ত
Load হওয়ায় সই অ যায়ী রণ হেয় যােব।
 Undertaking Date: সংি Undertaking Date দান করেত হেব।
 Invoice/Vendor Reference
Reference Date দান করেত হেব।

Date:

সংি

Invoice/Vendor

 FOB Value: যেকােনা ভ া Dropdown থেক িসেল করেত পারেব।
 Place of Load: সংি Place of Load দান করেত হেব।
 Destination Zone: Destination Zone Dropdown থেক িসেল করেত
হেব।
 Consignee Address: সংি Consignee Address দান করেত হেব।
 Name of Developer: সংি Name of Developer দান করেত হেব।
 Export Details & L/C Information Group: Export Details এর
Product Description, HS Code, Quantity, FOB Value, Unit of
Quantity, Variance ত দান করেত হেব।
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রণীয় ত ঃ









Product description: পে র িব ািরত ত দান করেত হেব।
FOB Value: িনিদ Value Type Dropdown থেক িসেল করেত পারেব।
HS Code: এ েপাট ত পে র িভি েত HS Code দান করেত হেব।
Quantity: চািহদা অ যায়ী পে র পিরমাণ দান করেত হেব।
Unit of Quantity: সংি Unit of Quantity দান করেত হেব।
Material Image: Prduct/ Material এর ছিব দান করেত হেব।
Variance: সংি Variance দান করেত হেব।
Export Details এ এ েপাটকারী তার চািহদা বা েয়াজন অ যায়ী (+) Add বাটেন ি ক
করেল অিধক প Add করেত পারেব।
 TT/P. O/SC/CM /L/C Information:
TT/P. O/SC/CM /L/C
Information এ েয়াজনীয় িফ েলা রন করেত হেব।

রণীয় ত ঃ
 CM No: যেকােনা নং Dropdown থেক িসেল করেত পারেব।
 CM Value: যেকােনা ভ া Dropdown থেক িসেল করেত পারেব।
 Issuing Bank: সংি
িসেল করেত পারেব।

Issuing Bank দান করেত হেব এবং Dropdown থেক

 Issue Date: ই ত তািরখ দান করেত হেব।
 Type: TT/P. O/SC/CM /L/C Information অ যায়ী টাইপ Dropdown থেক
িসেল করেত পারেব।
 Expiry Date: ময়াদ শেষর তািরখ দান করেত হেব।
 Required Documents for Attachment:
েয়াজনীয় ড েম স এর Pdf format – এ দান করেত হেব।
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৫. পেম
আেবদনকারীেক তার ি গত ত সহ পেম এর িব ািরত দখেত পােব এবং

ােন স িত দান করেত

শতাবিল মেন ক িচ (✔) িদেত হেব এবং Payment & Submit বাটন ি ক করেত হেব।

 Service Fee Payment:
 Payment & Submit বাটন ি ক করার পর Sonali Payment Gateway এর
মা েম পেম স
করেত হেব। Sonali Payment Gateway স েক িব ািরত
জানেত “Sonali Payment User Manual” অ সরণ করা যেত পাের।
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৬. আেবদেনর িবিভ ত ঃ


Application list for (Land Allotment Amendment) থেক View বাটন
ি ক করেত হেব।

 View বাটন ি ক করার পর িনে া উইে া দখা যােব।

 এই উইে া থেক Payment info, Download Certificate, Application
Download as PDF, Click here to load history বাটন িল পাওয়া যােব।
 Payment info: বাটন ি ক করেল আেবদনকারী Payment এর ত দখা যােব।
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 Download Certificate: আেবদন Approve হওয়ার পর Download
Certificate বাটন ি ক করেল আেবদনকারী সা িফেকট ডাউনেলাড করেত পারেব ।
 Application Download as PDF: Application Download as
PDF বাটন ি ক করেল আেবদনকারী Application এর PDF আকাের ডাউনেলাড
করেত পারেব ।
 Click here to load history: Click here to load history বাটন এর
মা েম উ Application এর Process History দখেত দখা যােব।
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