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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. Project Registration এর উে

ঃ

হাই- টক পাক OSS এর যেকােনা সবা হেণর জ একজন িবিনেয়াগকারীেক সব থম েজ রিজে শন
সবা িনেত হেব। েজ রিজে শন অ েমাদন হওয়ার পর িবিনেয়াগকারীগণ হাই- টক পাক OSS এর
অ া সবািদ হণ করেত পারেব। েজ রিজে শন নওয়ার জ িবিনেয়াগকারীেদর িবিভ ত
দান
করেত হেব যমন-েকান পােক েজ
করেব,
স বা জিম কান
েয়াজন, Company
Information, Authorized Information, Proposed project Details,
Construction
/
Decoration
Schedule,
Investment
Plan,
Contribution in Paid-up Capital Among Shareholders, Sponsor of
Shareholder,
Service/Products,
Production
Programme,
Projection of Export, Projection of Domestic, Addition of
Machinery, Manpower requirements (Next 5 Years), Required
Infrastructure, Required Documents for attachment। এখােন একই পােক
জিম এবং স একসােথ নওয়ার েযাগ রেয়েছ। এক িত ান বা িবিনেয়াগকারী একািধক পােক েজ
রিজে শন িনেত পারেব িক একই পােক একািধক েজ রিজে শন নওয়া যােব না।

৩. OSS লগ ইন
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।
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৪. Project Registration এর আেবদন
Project Registration এ new application এ ি ক করার পর িনে া
পাওয়া যােব। এই ফেমর Field অ যায়ী েয়াজনীয় ত রণ করেত হেব।
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রণীয় ত ঃ
 Park where business to be set: Dropdown থেক পােকর নাম Select
করেত হেব।
 যিদ মা জিম েয়াজন হয় তেব, Land অপশন –এ
Required land এ জিমর পিরমাণ িলখেত হেব।

ক িচ

 যিদ মা
স েয়াজন হয় তেব, Space অপশন –এ
Required Space এ েসর পিরমাণ িলখেত হেব।

ক িচ (✔) িদেত হেব। এরপর

(✔) িদেত হেব। এরপর

 একসােথ Land এবং Space বহার করার জ আেবদন করেত হেল,
িদেত হেব এবং জিম এবং েসর পিরমাণ িলখেত হেব।

এ ক িচ (✔)

Company Information:
 Company Address & Contact Details: আেবদনকারীর Company-এর
চািহদা ত ত িল
করেত হেব ।
 Authorized Information:
 Applicant এর চািহদা ত িবিভ
ি গত ত িল
করেত হেব এবং Applicant
photo এবং Applicant signature
করেত হেব
উপেরা ফম Fill up শষ হেল Next বাটন Click করেল িনে া ফম
এই ফম থেক েয়াজনীয় ত
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Proposed Project:





Proposed Project/ Company name that will carry out the
Business: Project অথবা Company এর Name দান করেত হেব।
Type of Industry: Dropdown থেক Industry Type Select করেত হেব।
Type of company: Dropdown থেক Company এর Type Select করেত
হেব।

 Type of Project: Dropdown থেক Company এর Type Select করেত
হেব।
 Industry Category: Dropdown থেক Industry Category Select
করেত হেব। যিদ কােনা Category এর সােথ িমল না পাওয়া যায় তেব others িসেল করেত
হেব।
Construction / Decoration Schedule:





Stare Time: Calendar থেক েজ
করার সময় দান করেত হেব।
End Time: Calendar থেক েজ শষ করার আ মািনক সময় দান করেত হেব।
Duration: Start Date ও End Date এর সময়সীমা িহসাব কের দখােব।
Manufacturing Date: Calendar থেক তািরখ দান করেত হেব।

Investment Plan:
 Investment Plan এ কােনা িত ান িক পিরমাণ Investment Plan কেরেছ স
উে খ করেত হেব।
 এই Investment Plan এর অে র উপর িনভর কের Government Fee দান করেত
হেব। [N: B: অব ই Investment Plan এর ত স কভােব রণ করেত হেব।]
Fixed Asset:
 এখােন Asset এর নাম অ যায়ী তার Value দান করেত হেব।
 এই িফে র সকল এমাউ USD ত িদেত হেব Total Amount এ BDT সরাসির িহসাব
কের দখােব।
 এখােন ভােগ টাকার অংক দওয়ার েযাগ রেয়েছ-foreign and local এ অ যায়ীই টাকার
অংক িদেত হেব। যিদ কান Asset এর টাকার অংক না থােক তেব
(০) হেব।
Investment Source:
 Equity: লধন এর Value USD ত দান করেত হেব।
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 Local Loan: লাকাল লান থাকেল USD ত Value দান করেত হেব।
 Foreign Loan: ফেরন লান USD ত USD ত Value দান করেত হেব।
 Total: Local Loan এবং Foreign Loan এর Ratio এখােন সরাসির দখােব।

Carry of the business:
 Investment Plan ও Investment Source এর তে র ক াল েলশন কের Carry
of the business দখােব।
Contribution in Paid-up capital among Shareholders:
 Paid-up capital (%): এখােন
field রেয়েছ, Local Share এবং Foreign
Share. Field েত Value দান করেত হেব এবং খয়াল রাখেত হেব য value েলা
দান করা হেয়েছ তার সমি যন 100 হয়।
Sponsor of Shareholder: Sponsor এর ি গত ত

িল

করেত হেব এবং

 Company ত তার অব ান এবং কত ক Share রেয়েছ তা
Shareholder হেল তােদরও ি গত ত িল
করেত হেব।
উপেরা ফম Fill up শষ হেল Next বাটন Click করেল িনে া
এই ফম থেক েয়াজনীয় ত রণ করেত হেব।
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Service/Products:
 Name/Description of the Product(s): Product এর নাম দান করেত হেব।
Usage of the Product(s): Product-এর বহার স িকত ত

দান করেত হেব।

 Manufacturing Process: Manufacturing Process স িকত ত
করেত হেব।
 Cost of the Project: Project এর আ মািনক খরচ দান করেত হেব।

দান

Production Program:
 Description: য ধরেনর Production হেব তার এর বণনা িদেত হেব।
Unit: Production এর পিরমাপ করার জ িনিদ একক বহার করেত হেব।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ এবং ৫ম বছর এ উপেরা Product িক পিরমান লাগেব তা িলখেত হেব।
Projection of Export:
 Description: কান কান Product দেশর বাইের এ েপাট হেব তার বণনা িদেত হেব।
Unit: Production এর পিরমাপ করার জ িনিদ একক বহার করেত হেব।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ এবং ৫ম বছর এ উপেরা Product িক পিরমান export করা লাগেব তা িলখেত
হেব।
Projection of Domestic:
 Description: কান কান Product দেশর ভতের বহার হেব তার বণনা িদেত হেব।
Unit: Production এর পিরমাপ করার জ িনিদ একক বহার করেত হেব।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ এবং ৫ম বছর এ উপেরা Domestic Projection িক পিরমান হেব তা িলখেত
হেব।
Addition of Machinery:
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Details of Machine: Machine এর বণনা িদেত হেব।
Country of Origin: Machine কান দেশ তির হেয়েছ তা িলখেত হেব। ।
Name of the vendor: Vendor এর নাম
করেত হেব ।
Value: অথ
করেত হেব।
State: ন ন নািক রাতন তা িলখেত হেব।
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 If old, how old? (Year): রাতন হেল কত বছর রাতন তা িলখেত হেব।
Manpower requirements:
 আগািম প চ বছর, িত বছেরর জ িক পিরমান এবং িক ধরেনর Local এবং Foreign জনবল
থাকেব তা িলখেত হেব ।
Required Infrastructure:


াথিমক পযােয় এবং িনয়িমত কায ম স াদন করেত সেবা িক পিরমােন Land, Power,
Gas, Water এবং Internet লাগেব তার িববরণ িদেত হেব।

Required Documents for Attachment:

উপেরা
পােব।

েয়াজনীয় ড েম স Pdf format – এ দান করেত হেব।
ফম Fill up শষ হেল Next বাটন Click করেল িনে া

ফম

পেম এর অপশন

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।
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Service Fee Payment:
 Payment & Submit বাটন ি ক করার পর Sonali Payment Gateway এর
মা েম পেম স
করেত হেব।

৬. আেবদেনর িবিভ ত ঃ


Application list for (Project Registration) থেক View বাটন ি ক করেত হেব।

 View বাটন ি ক করার পর িনে া উইে া দখা যােব।
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PDF
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 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।
 Download Certificate: 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।

Click to load
history
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