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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। হাই-েটক পাক ক প সহজীকরেণর লে অনলাইন িভি ক ওয়ান প সািভস (ওএসএস) চা
করেত যাে । এর ফেল তা ও জবাবিদহীতা িনি তকরেণর মা েম দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর
জ িবিনেয়াগবা ব পিরেবশ িনি ত করা স ব হেব।
‘ওয়ান প সািভস’ ারা দেশর িবিভ াে গেড় ওঠা হাই-েটক পাক েলা হেত মানস
ও কাযকর সবা
দান করা স ব হেব এবং িবিনেয়াগকারীরা কােনা রকম জ লতা ছাড়াই সহেজ িবিভ সবা হেণর েযাগ
পােবন যা দেশর উ য়ন কমকা েক আেরা রাি ত করেব।
মাননীয় ধানম ীর িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােনর ে অত দ তার সে িবজেনস অেটােমশন
িলিমেটেডর এক ঝ ক সফটওয় ার ইি িনয়ার এই িসে ম তির কেরেছ। িসে ম এমনভােব তির হেয়েছ
যন েত ক ইনেভ র িথবীর য কান া হেত সরাসির অনলাইেন আেবদন করেত পাের।
হাই-েটক পােকর িবিনেয়াগকারীরা িকভােব েজ রিজে শন (Project Registration) করেবন
তার উপর এই বহািরক িনেদিশকা তির হেয়েছ।
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২. OSS লগ ইন
ধাপ-১: ওএসএস িসে েম লগ ইন করার জ https://ossbhtpa.gov.bd িলংেক েবশ করেত
হেব। িলংেক েবশ করার পর ইউজার থাকেল Login ি ক কের লগইন করেত হেব এবং যিদ ইউজার না
থােক তেব +Create OSSPID account বাটন ি ক কের Sign Up করেত হেব।
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ধাপ-২: Sign up বাটেন ি ক করেল িনে া পজ দখােব। এই পজ এ েয়াজনীয় ত রণ কের
“Submit” বাটেন ি ক করেত হেব। “Submit” বাটেন ি ক করার পর য মইল বহার কের
ইউজার তির করা হেয়েছ সখােন এক ভিরিফেকশন িলংক যােব।
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ধাপ-৩: িনে া উইে ােত িচি ত অংেশর ভিরিফেকশন িলংেক ি ক কের ভিরফাই করেত হেব।

ধাপ-৪: ভিরফাই করার পর িনে া উইে ােত িচি ত অংেশর এক পাসওয়াড পাওয়া যােব।
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ধাপ-৪: OSSPID একাউ তির করার পর https://ossbhtpa.gov.bd িলংেক েবশ কের
User ID (Mail) এবং Password িদেয় লগ ইন করেত হেব।

ধাপ-৫: লগ ইন করার পর িনে া ফম
হেব।

দখেত পাওয়া যােব। এই ফম থেক েয়াজনীয় ত

রণ করেত

First Name, Middle Name, Last Name: Applicant এর নাম।
Gender: Dropdown থেক Select করেত হেব।
Sign Up Type: Dropdown থেক Select করেত হেব।
User Type: Dropdown থেক Select করেত হেব।
Organization Type: যিদ Existing Organization হেল Existing এবং ন ন হেল
New Select করেত হেব। ন ন হেল Organization Name
িদেত হেব।
Nationality: Dropdown থেক Select করেত হেব।
Identification Type: Button থেক Select করেত হেব।
National ID/ Passport No: Identification Type যিদ National ID হয় তেব
National ID No এবং Passport হেল Passport No
িদেত হেব।
Date of Birth: Calendar থেক Select করেত হেব।
Correspondent Address & Contact Details: আেবদনকারীর িবিভ ি গত
ত িল
করেত হেব এবং Authorization Letter
করেত হেব।
7

সং রণ ০.১.২: িভসা িরকেমে শন

উ য়েনঃ িবজেনস অেটােমশন িলঃ

OSS এর বহািরক িনেদিশকা
উপেরা ত
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ধাপ-৫: Submit করার পর িনে া উইে া আসেব। System Admin এর অ েমাদন এর
অেপ া করেত হেব।

ধাপ-৫: System Admin অ েমাদন করার পর িবিনেয়াগকারী Dashboard দখেত পােব।

৩. Visa Recommendation
িবেদশ থেক কান িবিনেয়াগকারী দেশর কান িত ােন িবিনেয়াগ করেত চাইেল হাই-েটক পাক ক ক
াথিমক পযােয় অ েমাদন দান করা হয়।

৪. Visa Recommendation এর আেবদন
Visa Recommendation এ new application এ ি ক করার পর িনে া ফম
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।
Type of Visa required for the Incumbent Foreign Nationals: িক
ধরেনর িভসা েয়াজন তা Dropdown থেক Select করেত হেব।
Country: জ

ান Dropdown থেক Select করেত হেব।

Embassy/High Commission: তাবাস Dropdown থেক Select করেত হেব।
এরপর Next বাটন Click করেল িনে া ফম

দখেত পাওয়া যােব।

Particulars of Sponsor/Employers
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Name of Applicant: Applicant এর Name িলখেত হেব ।
যেহ আেগর পজ েত approved project registration no াবহার করার কারেণ
Project Registration এর Data েলা Load হেয়েছ সেহ অেনক Field এ Data
ইিতমে Load হেয়েছ ।

এরপর Next বাটন Click করেল িনে া ফম
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Name of the foreign National: আগত বি র নাম িলখেত হেব।
Company name: কমরত কা ািনর Name িলখেত হেব।
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Designation: পদিব িলখেত হেব।
Nationality: জাতীয়তা িলখেত হেব।
Passport No: পাসেপাট না ার িলখেত হেব।
Gender: Male অথবা Female অপশন Select করেত েব।
Marital Status: ববািহক অব া িলখেত হেব।
Incumbent Photo: Photo

করেত হেব।

Incumbent Signature: Signature

করেত হেব।

Passport Information:
Place of Issue: কাথা থেক Issue করা হেয়িছল তা িলখেত হেব।
Date of Issue: কেব Issue করা হেয়িছল তা িলখেত হেব।
Expiry Date: কেব Expiry Date তা িলখেত হেব।

Permanent Address:
এখােন ায়ী কানা িলখেত হেব। জ

ান, রাজ িলখেত হেব।

Academic Qualification:
Highest Degree: সেবা অিজত Degree িলখেত হেব।
College/ University: িত ান এর নাম িলখেত হেব।
Result: া ফলাফল িলখেত হেব।
Certificate PDF আকাের Attach করেত হেব।

Proposal Visit Schedule:
Arrival Date: আগমন এর তািরখ িলখেত হেব।
Arrival Time: আগমন এর সময় িলখেত হেব।
Arrival Flight No: যই flight এ আগমন করেব তা িলখেত হেব।
Departure Date:

ান এর তািরখ িলখেত হেব।

Departure Time:

ান এর সময় িলখেত হেব।
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Departure Flight No: যই flight এ

ান করেব তা িলখেত হেব।

Duration of staying (In days): যতিদন থাকা হেব তা িলখেত হেব।
Entry Type: Dropdown থেক Select করেত হেব ।
Purpose of Visit: িক উে ে

আগমন করা হেয়েছ তা িলখেত হেব।

Approved project registration no াবহার করার কারেণ Project
Registration এর Data েলা Load হেয়েছ। তাই Compensation and Benefits
এবং Manpower of the office এ Values অেটা Generate হেয়েছ।
কান কার সংেশাধনী েয়াজন হেল এখােন তা করা স ব হেব ।

এরপর Next বাটন Click করেল িনে া ফম

দখেত পাওয়া যােব।

Required Attachments:
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েয়াজনীয় ত ািদ PDF আকাের Attach করেত হেব।

Service Fee Payment:
আেবদনকারী তার ত ািদ যাচাই শেষ, Term and Conditions এ স িত দান করেবন। এরপর
Payment & Submit বাটন েত Click করেত হেব।

৫. পেম

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। অতপর Payment & Submit এ Button- েত
Click করেত হেব।
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