লগইন �ি�য়া

�ট/�য্াট এর িকি�র টাকা
অনলাইন েপেম� িসে�ম

িডিজটাল ওযা�র্-২০২০
“সবার জনয্ পিরকি�ত আবাসন”
-মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা-

জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ
�হায়ন ও গনপূ তর্ ম�ণালয়

িসে�েম �েবেশর জনয্ https://nha.oss.net.bd
সাইেট লগঅন করুন অথবা জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পেক্ষর
ওেয়বসাইট েথেক Online System েমনু েত ি�ক করুন
। এই িসে�েম এেলািটেদর জনয্ েকানরকম ইউজার
আইিড পাসওয়াডর্ ৈতির করার �েয়াজন েনই। এেলািটগন
অনলাইেন িকি� পিরেশাধ করেত চাইেল Allottee
অপশন এ ি�ক করুন।

জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ জয়নগর হাউিজং �কে�
এেলািটেদর িকি�র টাকা ঘের বেস অনলাইেন
পিরেশােধর জনয্ এই �য্াটফমর্ িনমর্াণ কেরেছ। একজন
এেলািটর িকি� পিরেশাধ-সং�া� পূ ণর্া� তথয্াবিল এই
�াটফেমর্ অ�ভুর্� থাকেব। এেলািটগন তাঁেদর
পিরেশািধত/অপিরেশািধত অথবা অনয্ েযেকান তথয্ এই
িসে�েমর
মাধয্েম
জানেত
পারেব।স�ূ নর্
অনলাইন-িভি�ক িসে�ম হওয়ায় এেলািটগন িবে�র
েযেকান জায়গা হেত িসে�েম �েবশ কের িনয়িমত িকি�
পিরেশাধ ও হালনাগাদ তথয্ জানেত পারেবন।
�েজ� িসেল� করুন। জাতীয় পিরচয়প� (NID) ন�র
িদন। Login অপশেন ি�ক করুন। Login অপশেন ি�ক
করেল আপনার েমাবাইল ন�ের একিট OTP (One
Time Password) যােব। OTP িদেয় Submit অপশেন
ি�ক করুন। আপনার িকি� পিরেশােধর পয্ােনলিট
�দিশর্ত হেব।
িবঃ�ঃ িসে�েম লগইন করার জনয্ জাতীয় পিরচয়প�
(NID) ন�র ও েমাবাইল ন�র �েয়াজন হেব। জাতীয়
গৃহায়ন অিফেস আপনার জমাকৃত আেবদনপে� উে�িখত
জাতীয় পিরচয়প� ন�র ও েমাবাইল ন�রিট বয্বহার
করেত হেব। NID ন�রিট সিঠক থাকেল তার অধীেন

এি�কৃত েমাবাইল ন�রিট ি�েন েভেস উঠেব। ঐ
েমাবাইল ন�ের OTP ে�রণ করা হেব।জাতীয় পিরচয়প�
ন�র না িমলেল অথবা েমাবাইেল OTP না েপেল িনবর্াহী
�েকৗশলীর কাযর্ালয়,িমরপুর গৃহসং�ান িবভাগ-২,
িমরপুর-ঢাকায় েযাগােযাগ করুন। অথবা
+8809678771353 ন�ের কল করুন।

অনলাইেন িকি� পিরেশাধ �ি�য়া
িসে�েম সফলভােব লগইন করার পর সাধারণ তথয্াবলী
�দিশর্ত হেব। Convert to Installment অপশেন ি�ক
করুন। েয সকল িকি� পিরেশাধ করেত চান, ডান িদেক
িটক মাকর্ িদেয় Add to Voucherঅপশেন ি�ক করুন,
অনলাইেন েপেম� করেত Online Pay অপশেন ি�ক
করুন। এখােন িবে�র েযেকান বয্াংেকর Visa Card,
Master Card, Nexus Card এবং েমাবাইল বয্াংক
িহেসেব bKash ও Roket একাউে�র মাধয্েম টাকা
পিরেশাধ করা যােব।
েপেম�
েগটওেয়

ভাউচার ৈতির কের বয্াংেক িগেয় েপেম� করেত Offline
Pay ি�ক করুন। এখােন ভাউচার ৈতির হেব। িনবর্ািচত
েযেকান বয্াংেক ভাউচারিট জমা েদওয়া যােব। (এইমূ হূেতর্
শুধুমা� ওয়ান বয্াংেকর নােম ভাউচার ৈতির হেব)।
ভাউচারিট বয্াংেক জমার পর বয্াংক কতৃর্ক অনেমাদন
হেল িকি� পিরেশাধ সমা� হেব।

Download Voucher অপশেন ি�ক করুন। এখােন
আপনার �দ� িকি�র সম� িহেসব �য়ংি�য়ভােব
আপেডট থাকেব। উে�িখত টাকার পিরমাণ অবশয্ই
পিরেশাধ করেত হেব। ভাউচারিট ি�� কের বয্াংেক জমা
করুন। িবঃ�ঃ �িতিট ভাউচােরর উপের ভাউচার ন�র
ও িপন ন�র েদওয়া আেছ। ভাউচারিট ডাউনেলাড না
কেরও বয্াংেক ভাউচার ন�রও িপন না�ার �দান করেল
বয্াক কমর্কতর্া এই ভাউচারিট েপেয় যােবন। তেব অবশয্ই
ভাউচাের েয বয্াংেকর নাম থাকেব েসই বয্াংেক জমা
করেত হেব।
লিগন, েপেম� �দান, ভাউচার ৈতির ও ভাউচার
অনু েমাদনসহ �িতিট ধােপ SMS’র মাধয্েম এেলািটেক
জানােনা হেব। তাছাড়া িসে�েম লগইন করেলও আপেডট
তথয্ জানা যােব।

জরুির �েয়াজেন কমর্িদবেস
েযাগােযাগ করুন
+8809639434343
+8801755676725-27
support@batworld.com,
siraj@batworld.com.
িবজেনস অেটােমশন িল. জাতীয় গৃহায়ন
কতৃর্পেক্ষর পেক্ষ কািরগির েসবা �দান করেছ

