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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।

2.Space Allotment এর উে

ঃ

েজ রিজে শন করার পর একজন িবিনেয়াগকারীেক েজ রিজে শেন চািহদা ত স অ যায়ী স
অ ােলাটেম িনেত হেব। স অ ােলাটেম সািভেসর মা েমই একজন াহক বাংলােদশ হাই-েটক পাক
ক প থেক কত
স বরা পােব তা িনি ত হেত পারেব। এই স অ ােলাটেম এর স
অ যায়ী েত ক মােস মােস ভাড়া পিরেশাধ করেত হেব এবং সব থেম একসােথ িতন (০৩) মােসর ভাড়া
পিরেশাধ করেত হেব।

৩. 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।

৪. Space Allotment এর জ আেবদন
লগ ইন করার পর BHTPA Internal Services থেক Space Allotment এর new
application এ ি ক করার পর িনে া ফম দখেত পাওয়া যােব।
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উ ফম র Project Information এর Approved Project Registration
reference no: এই Field এ approved project registration no. দান কের
Load Project Registration Data বাটন Click করেত হেব। এরপর ফম েত Project
Registration এর Data েলা Load হেয় যােব।

যেহ Data েলা load হেয়েছ সেহ Basic Requirement Field এর
Requirement Type & Park where business to be set এ Field েলােত
Value Load হেয়েছ ।
Next বাটন Click করেল িনে া ফম
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 Actual Requirement অংেশর,
 Park: Dropdown থেক Select করেত হেব।
 Block: Dropdown থেক Select করেত হেব।
 Building: Availability উপর িভি কের Dropdown থেক Select
করেত হেব।
 Level: Level Dropdown থেক িসেল করেত হেব।
 Slab: অপশন আসেল Availability উপর িভি কের Slab Select করেত
হেব।
বািক অংেশর Field েলােত Data, Auto Load হেব।
Next বাটন Click করেল িনে া ফম
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উ ফেমর, Proposed Project অংেশ,

Proposed Project/Company name which will carry out the
business: নাম িদেত হেব।
Company Logo: Logo

করেত হেব।

Type of Industry: Dropdown থেক Select করেত হেব ।
Type of Company: Dropdown থেক Select করেত হেব ।
Type of Project: Dropdown থেক Select করেত হেব ।
Industry Category: Dropdown থেক Select করেত হেব ।

Consturction/Decoration Schedule:
Start Time:

করার সময় িলখেত হেব।

End Time: সমাি র সময় িলখেত হেব।
Duration: Auto Generate হেব।
Manufcaturing Date: Calendar থেক Select করেত হেব।

Next বাটন Click করেল িনে া ফম
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Name/Description of the Product(s): Product –এর নাম দান করেত হেব।
Usage of the Product(s): Product-এর াবহার স িকত ত
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Manufacturing Process: Process স িকত ত

দান করেত হেব।

Cost of the Project: Project এর আ মািনক খরচ দান করেত হেব।

Production Program:
Description: Product এর বণনা িদেত হেব।
Unit: পিরমাপ করার জ িনিদ একক াবহার করেত হেব।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ এবং ৫ম বছর এ উপেরা Product িক পিরমান লাগেব তা বণনা করেত 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।
N.B: উপেরা তে র মে Project Registration এর ত
লাড হেয় থাকেব।

লাড করার জ অিধকাংশ ত ই

Required Documents for Attachment:
েয়াজনীয় ড েম Pdf format – এ দান করেত হেব।
Next বাটন Click করেল িনে া ফম
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Service Free Payment:
আেবদনকারীেক তার ি গত ত

িল

করেত হেব এবং স স ােন স িত দান করেত চাইেল

শতাবিল মানেত এ ক িচ (✔) িদেত হেব।

5. 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। Sonali Payment Gateway স েক িব ািরত জানেত “Sonali
Payment User Manual” অ সরণ করা যেত পাের।

6. আেবদেনর িবিভ ত ঃ
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 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
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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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