TOS Gate Control (VCMS) এর ব্যব্হার নির্দেনিকা
TOS Gate Control (VCMS): TOS Gate Control (VCMS); চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের র্ত্বাবধায়ক্ষে Terminal
Operating System (TOS) এর আওতাধীন একটি অনলাইন ভিভিক যানবাহন ভনয়ন্ত্রণকারী প্রভিয়া যার মাধযমম চট্রগ্রাম
বন্দমরর অিযন্তমর প্রমবশকারী সকল যানবাহমনর সকল তথ্য সংরক্ষণ করা হয় । উক্ষেখির্ প্রখিয়ার মাধযক্ষম বন্দমরর
অিযন্তমর প্রমবশকারী সকল যানবাহমনর প্রক্ষবশ খি খেক্ষে উক্ষেখির্ চার পদ্ধখর্ক্ষর্ অেলাইক্ষে প্রদান করার বযবস্থা করা
হময়মে ।

পদ্ধনিসমু হঃ
১) C&F Panel এর মাধযমম (Web Portal) ।
২) ভনমে Sign Up এবং Login কমর (Web Portal ও TOS App) ।
৩) Sign Up োড়া (Web Portal ও TOS App) ।
৪) One Stop সসন্টামর অনযানয ভবমলর সামথ্ ।
উপমর উমেভিত পদ্ধভত সমূ মহর মমধয (৪) নং উপায়টি প্রস্তাভবত এবং প্রভিয়াধীন, বাকী সবগুমলা পদ্ধভতমত ভি প্রদান এর
বযবস্থা চলমান আমে । (১) সথ্মক (৩) নং পদ্ধভতগূ মলার বযবহারভবভধ নীমচ েভবসহ বণণনা করা হলঃ

পদ্ধনি ১: C&F Panel এর মাধ্যর্ম
এ পদ্ধভতমত অনলাইমন ভি প্রদান কমর Truck, Covered Van, Trailer এর সগট পাশ/টিমকট সংগ্রহ করা যামব । এ
পদ্ধখর্ক্ষর্ খি প্রদাে করক্ষর্ C&F Agent সক বন্দর কর্তৃক সরবরাহকৃত User Id ও Password বযবহার কমর খেক্ষেবণীত
ধাপ সমু হ সম্পন্ন করমত হমব ।
ধাপ ১ঃ যে যকাে Web Browser ওমপন কমর ভচত্র (১) এ উমেভিত স্থামন http://cpatos.gov.bd/ ভলমি Enter বাটুন
এ চাপযল ভচত্র (২) এর মর্ User Interface সদিা যামব এবং ভচত্র (২) এ উমেভিত Port Community বাটুন এ খিক
করক্ষর্ হমব ।
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খচত্রঃ ১

খচত্রঃ ২

ধাপ ২ঃ খচত্র (২) এ খচখির্ Port Community বাটন এ ভিক করমল ভচত্র (৩) এর মর্ User Interface সদিা যামব
এবং খচত্র (৩) এ খচখির্ Login বাটন এ ভিক করমল ভচত্র (৪) এর মর্ User Interface প্রদভশণত হমব ।
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খচত্রঃ ৩
ধ্াপ ৩ঃ খচত্র (৪) এ User Id ও Password প্রদান পূ বণক Login বাটন এ ভিক কমর Login করমত হমব এবং ভচত্র (৫)
এ প্রদভশণত User Interface সদিা যামব ।

খচত্রঃ ৪
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ধাপ ৪ঃ সিলভাক্ষব Login করার পর ভচত্র (৫) ভচভিত GATE PASS GENERATION বাটুন এ ভিক করমল ভচত্র
(৬) এ প্রদভশণত সম্প্রসাভরত উপ-মমনু সহ User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ৫

খচত্রঃ ৬
ধ্াপ ৫ঃঃ এই ধাক্ষপ FCL Container সথ্মক Delivery সনবার েনয সয সমস্ত Truck/Covered Van বন্দমরর
অিযন্তমর প্রমবশ করমব তামদর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয ভচত্র (৬) ভচভিত TRUCK ENTRY FCL বাটুন এ ভিক
করমত হমব এবং ভচত্র (৭) প্রদভশণত Assignment List সহ User Interface প্রদভশণত হমব ।
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খচত্রঃ ৭
ধাপ ৬ঃ খচত্র (৭) ভচভিত Truck Entry বাটুন এ ভিক করমত হমব । Truck Entry বাটুন এ ভিক করমল ভচত্র (৮) এ
প্রদভশণত User Interface সদিা যামব । ভচত্র (৮) এর jetty sircar info অংমশর ভচভিত Gate Pass এর ঘমর jetty sircar
এর Gate Pass নম্বর প্রদান্ কমর Save বাটুন এ ভিক করমল jetty sircar এর তথ্য সংরভক্ষত হামব ।

খচত্রঃ ৮
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ধ্াপ ৭ঃঃ এই ধামপ ভচত্র (৯) প্রদভশণত সকল তথ্য প্রদান কমর Truck/ Covered Van ভসমেমম অন্তিুণক্ত করমত হমব ।

খচত্রঃ ৯
ধ্াপ ৮ঃঃ এই ধামপ ভচত্র (১০) ভচভিত Online বাটুন এ ভিক কমর খি প্রদাে এর ধাক্ষপ যেক্ষর্ হক্ষব ।

খচত্রঃ ১০
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ধ্াপ ৯ঃঃ এটি ভি প্রদান এর প্রথ্ম উপ-ধাপ । এই ধামপ ভচত্র (১১) সত ভচভিত Sonali Bank, Cards ও Mobile
Banking এর সয সকান একটি ভবকল্প বাটুে এ খিক করক্ষর্ হক্ষব । এই খেক্ষদৃ খশকাক্ষর্ Mobile Banking এর েনয পমরর
ধাপগুমলা সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ১১
ধ্াপ ১০ঃঃ এই ধামপ Mobile Banking এর আওতাধীন ভবভিন্ন Payment Gateway প্রদভশণত আমে । ভচত্র (১২) সত
ভচভিত সয সকান ভবকল্প ভনবণাচন কমর ভি প্রদান করা যামব । এই খেক্ষদৃ খশকাক্ষর্ িগদ Payment Gateway এর েনয পমরর
ধাপগুমলা সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ১২
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ধাপ ১১ঃ এই ধাক্ষপ খচক্ষত্র প্রদখশৃর্ Nagad Account Number এর ঘমর সয নাম্বার সথ্মক Nagad Account Number
করা হময়মে সসই নাম্বার প্রদান কমর Proceed বাটুমন ভিক করমত হমব ।

খচত্রঃ ১৩
ধাপ ১২ঃ ধাপ-১১ এর Proceed বাটুমন ভিক করক্ষল বযবহারকারী র্ার যমাবাইক্ষল একটি PIN Code পামব । ভচত্র (১৪)
এর PIN Code এর ঘমর প্রাপ্ত PIN Code টি প্রদান কমর Proceed বাটুমন ভিক করমত হমব । সিল িামব ভি প্রদান
করার পর ভচত্র (১৫) এ ভচভিত Payment completed successfully বাতণ া পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ১৪
Page 8 of 28

খচত্রঃ ১৫
ধাপ ১৩ঃ এই ধাক্ষপ খচত্র (১৫) যর্ খচখির্ Print বাটুন এ ভিক করমল Gate Pass পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ১৬
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পদ্ধনি ২: নির্ে Sign Up এব্ং Login কর্র (Web Portal ও TOS App)
এ পদ্ধভতমত অনলাইমন ভি প্রদান কমর Truck, Covered Van, Trailer এর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয
বযবহারকারীমক TOS এর Web Portal ও Mobile Apps ভদময় Sign Up করমত হমব । Sign Up করার িমল সয
User Id ও Password পাওয়া যামব তা ভদময় Web Portal ও Mobile Apps উিয় প্লাটিক্ষমৃ Login কমর কমর
খেক্ষেবণীত ধাপ সমু হ সম্পন্ন কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব ।

Web Portal:
ধ্াপ ১ঃঃ Web Portal মাধযমম Sign Up কমর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয বযবহারকারীমক

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-১

ও ধ্াপ-২ অনু সরণ করমত হমব । তাহমল ভচত্র (১৭) সত প্রদভশণত User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ১৭
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ধাপ ২ঃ ভচত্র (১৬) সত ভচভিত SINUP বাটুমন ভিক করমল ভচত্র (১৮) এর নযায় User Interface পাওয়া যামব । ভচত্র
(১৮) সত প্রদভশণত Mobile Number এর ঘমর Mobile Number প্রদান কমর Next বাটুন এ ভিক করমত হমব ।

খচত্রঃ ১৮
ধাপ ৩ঃ ধাপ-২ সম্পন্ন করক্ষল বযবহারকারী প্রদােকতর্ Mobile Number এ একটি OTP পামব । ভচত্র (১৯) সত প্রদভশণত
Verify Code এর ঘমর OTP প্রদান কমর Next বাটুন এ ভিক করমত হমব ।

খচত্রঃ ১৯
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ধ্াপ ৪ঃঃ OTP সিলিামব প্রদান করা সম্পন্ন হক্ষল খচত্র (২০) এ প্রদখশৃর্ ঘরসমু ক্ষহ প্রয়জেীয় র্থ্য প্রদাে কক্ষর Sign Up
সম্পন্ন করক্ষর্ হক্ষব ।

খচত্রঃ ২০
ধাপ ৫ঃ Web Portal মাধযমম Sign Up কমর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয বযবহারকারীমক পদ্ধনি ১ এর ধ্াপ-৩
অনু সরণ কমর ভসমেমম লভগন করমল ভচত্র (২১) ভচভিত TRUCK ENTRY বাটুন এ ভিক করমল ভচত্র (২২) এ প্রদভশণত
সম্প্রসাভরত উপ-মমনু সহ User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ২১
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খচত্রঃ ২২
ধাপ ৬ঃ খচত্র (২২) খচখির্ Truck Entry(Driver) বাটুমন ভিক করমল খচত্র (২৩) এ খচখির্ Yard Delivery, Shed
Delivery ও OCD বাটুন সম্বভলত User Interface পাওয়া যামব এবং সয ধরমনর Delivery ভনমত আগ্রহী সসই বাটুমন
ভিক করমত হমব । ভনমদণ ভশকায় Yard Delivery এর ধাপগুমলা সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ২৩
ধ্াপ ৭ঃঃ খচত্র (২৩) এ খচখির্ Yard Delivery বাটুমন ভিক করমল ভচত্র (২৪) এর মত User Interface পাওয়া যামব
এবং প্রময়ােনীয় তথ্য প্রদন কমর Verify বাটুমন ভিক কমর পমরর ধামপ সযমত হমব ।
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খচত্রঃ ২৪
ধ্াপ ৮ঃঃ পূ মবণর ধামপ সকল তথ্য সঠিক িামব ভদময় থ্াকমল এই ধামপ SonaliPay অথ্বা EkPay বাটুমন ভিক কমর
অনলাইমন ভি প্রদান করা যামব । ভনমদণ ভশকায় SonaliPay এর মাধযমম ভি প্রদান কমর সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ২৫
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ধ্াপ ৯ঃঃ এই ধামপ ভচত্র (২৫) এর SonaliPay বাটুন ভিক কমর

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-৯ সথ্মক ধ্াপ-১৩ অনু সরণ কমর

Gate Pass সংগ্রহ করা যামব ।

TOS Apps:
ধ্াপ ১ঃঃ TOS App মাধযমম Sign Up কমর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয বযবহারকারীমক

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-১

ও ধ্াপ-২ অনু সরণ করমত হমব । তাহমল ভচত্র (২৬) এ প্রদভশণত User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ২৬
ধ্াপ ২ঃঃ ভচত্র (২৬) এ ভচভিত APPS সমনু এর আওতাধীন TOS App বাটুমন ভিক কমর TOS App ডাউনমলাড কমর
ইন্সটল করমত হমব অথ্বা Google Play store সথ্মক ডাউনমলাড কমর ইন্সটল করমত হমব ।
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ধ্াপ ৩ঃঃ সঠিকিামব ইন্সটল করা হমল TOS App চালু করমত হমব এবং ভচমত্র (২৭) ভচভিত TOS Gate Pass বাটুমন
ভিক করমত হমব । TOS Gate Pass বাটুমন ভিক করমল (২৮) এর নযায় User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ২৭
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ধ্াপ ৪ঃঃ এ ধামপ বযবহারকারী যভদ পূ মবণ Sign Up না কমর থ্ামক তমব ভচত্র (২৮) এ ভচভিত Register New Account
বাটুমন ভিক কমর Sign Up সপমে সযমত হমব এবং (২৯) এর নযায় User Interface পাওয়া যামব । আর যভদ পূ মবণ Sign
Up না কমর থ্ামক তমব (২৮) এ প্রদভশণত User Name ও Password এর ঘমর User Name ও Password প্রদান কমর
LOGIN বাটুমন ভিক করমত হমব এবং ধ্াপ-৯ সথ্মক শুরু কমর পমরর ধাপগুমলা সম্পন্ন কমর Gate Pass সংগ্রহ করমত
হমব ।

খচত্রঃ ২৮
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ধ্াপ ৫ঃঃ এ ধামপ ভচত্র (২৯) এ প্রদভশণত সমাবাইল নম্বমরর ঘমর সঠিক সমাবাইল নম্বর প্রদান কমর Next বাটুমন ভিক
করমত হমব । উক্ত বাটুমন ভিক করমল ভসমেম বযবহারকারীর প্রদি সমাবাইল নম্বমর একটি OTP পাঠামব ।

খচত্রঃ ২৯
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ধ্াপ ৬ঃঃ এ ধামপ বযবহারকারীমক ভসমেম সথ্মক প্রাপ্ত OTP ভচত্র (৩০) প্রদভশণত OTP এর ঘমর প্রদান কমর Next বাটুমন
ভিক করমত হমব ।

খচত্রঃ ৩০
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ধাপ ৭ঃ এ ধামপ বযবহারকারীমক ভচত্র (৩১) প্রদভশণত তথ্য প্রদান কমর Next বাটুমন ভিক করমত হমব ।

খচত্রঃ ৩১
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ধাপ ৮ঃ এ ধামপ বযবহারকারীমক ভচত্র (৩২) প্রদভশণত তথ্য প্রদান কমর DONE বাটুমন ভিক করমল Sign Up ধাপ সম্পন্ন
হমব এবং প্রদানকৃত সমাবাইল ও ভপন দ্বারা ধ্াপ-৪ এর মাধযমম Login করমত হমব এবং ধ্াপ-৯ সথ্মক শুরু কমর পমরর
ধাপগুমলা সম্পন্ন কমর Gate Pass সংগ্রহ করমত হমব ।

খচত্রঃ ৩২
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ধ্াপ ৯ঃঃ সিল িামব Login করার পর ভচত্র (৩৩) এর নযায় User Interface পাওয়া যামব । যানবাহমনর তথ্য প্রদান
কমর Gate Pass সংগ্রহ করমত ভচমত্র (৩৩) প্রদভশণত সয সকান একটি বাটুন ভিক কমর পমরর ধাপগুমলা সম্পন্ন করমত হমব
। এই ভনমদণ ভশকায় Yard Delivery (FCL) বাটুমন ভিক কমর সসই অনু সামর পমরর ধাপ গুমলা সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ৩৩
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ধ্াপ ১০ঃঃ ধ্াপ-৯ এ Yard Delivery (FCL) বাটুমন ভিক করমল ভচত্র (৩৪) এর নযায় User Interface প্রদভশণত হমব
এবং প্রময়ােনীয় তথ্য প্রদান কমর Next বাটুমন ভিক কমর পমরর ধামপ সযমত হমব ।

খচত্রঃ ৩৪
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ধ্াপ ১১ঃঃ পূ মবণর ধামপ সকল তথ্য সঠিক িামব ভদময় থ্াকমল এই ধামপ SonaliPay অথ্বা EkPay বাটুমন ভিক কমর
অনলাইমন ভি প্রদান করা যামব । ভনমদণ ভশকায় SonaliPay এর মাধযমম ভি প্রদান কমর সদিামনা হময়মে ।

খচত্রঃ ৩৫
ধ্াপ ১২ঃঃ এই ধামপ ভচত্র (২২) এর SonaliPay বাটুন ভিক কমর

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-৯ সথ্মক ধ্াপ-১৩ অনু সরণ

কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব ।

Page 24 of 28

পদ্ধনি ৩: Sign Up ছাড়া (Web Portal ও TOS App)
এ পদ্ধভতমত অনলাইমন ভি প্রদান কমর Truck, Covered Van, Trailer এর Gate Pass সংগ্রহ করার েনয সকান User
Id ও Password বযবহার করমত হমব না । শুধু খেক্ষেবণীত ধাপ সমু হ সম্পন্ন কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব ।

Web Portal:
ধ্াপ ১ঃঃ এ পদ্ধভতমত Gate Pass সংগ্রহ করার েনয বযবহারকারীমক এ ধামপ প্রথ্মম পদ্ধনি ১ এর ধ্াপ-১ ও ধ্াপ-২
অনু সরণ করমত হমব । তাহমল ভচত্র (৩৬) সত প্রদভশণত User Interface পাওয়া যামব ।

খচত্রঃ ৩৬
ধাপ ২ঃ ভচত্র (৩৬) এ ভচভিত Online Payment for Vehicle Entry অংমশ Phone Number ও C&F এর তথ্য
প্রদান কমর SonaliPay অথ্বা EkPay বাটুমন ভিক কমর অনলাইমন ভি প্রদান করা যামব । ভনমদণ ভশকায় SonaliPay এর
মাধযমম ভি প্রদান কমর সদিামনা হময়মে । SonaliPay বাটুন ভিক কমর

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-৯ সথ্মক ধ্াপ-১৩

অনু সরণ কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব এবং ভচত্র (৩৭) এর নযায় Gate Pass পাওয়া যামব ।
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খচত্রঃ ৩৭

ধাপ ৩ঃ ভচত্র (৩৬) এ ভচভিত Vehicle Ticket Print অংমশ Ticket Id প্রদান কমর Ticket Print বাটুমন ভিক
করমল ভচত্র (৩৭) এর নযায় Ticket প্রদভশণত হমব ও সংগ্রহ করা যামব ।

TOS Apps:
ধ্াপ ১ঃঃ এ পদ্ধভতমত ও যভদ TOS Apps বযবহারকারীর সমাবাইমল App টি না সথ্মক থ্ামক তাহমল পদ্ধনি ২ এর

TOS Apps অংমশর বযবহার ভনমদণ ভশকার ধ্াপ-১ ও ধ্াপ-২ অনুসরণ কমর App টি ইন্সটল ও চালু করমত হমব । তার
পর খেক্ষেবণীত ধাপ সমু হ সম্পন্ন কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব ।
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ধ্াপ ২ঃঃ ভচত্র (৩৮) এ ভচভিত Truck Entry Fee বাটুমন ভিক কমর পক্ষরর ধাক্ষপ যেক্ষর্ হক্ষব ।

খচত্রঃ ৩৮

ধাপ ৩ঃ খচত্র (৩৯) এ প্রদখশৃর্ Phone Number ও C&F এর তথ্য প্রদান কমর SonaliPay অথ্বা EkPay বাটুমন
ভিক কমর অনলাইমন ভি প্রদান করা যামব । ভনমদণ ভশকায় SonaliPay এর মাধযমম ভি প্রদান কমর সদিামনা হময়মে ।
SonaliPay বাটুন ভিক কমর

পদ্ধনি ১

এর ধ্াপ-৯ সথ্মক ধ্াপ-১৩ অনু সরণ কমর Gate Pass সংগ্রহ করা যামব এবং

ভচত্র (৩৭) এর নযায় Gate Pass পাওয়া যামব ।
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খচত্রঃ ৩৯

সমাপ্ত
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