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 লগইন 

“বার্টা”-অ্যাপরর্ বযবহাি কিনর্ আপনানক ভূরি বযবস্থাপনা রসনেনি (lams.gov.bd) রিরজনেশন কনি ররাফাইল সম্পন্ন 
কিনর্ হনব এবং িানব সম্পদ বযবস্থাপনা-রর্ও আপনাি ররাফাইল সম্পন্ন কিনর্ হনব। 

আপনাি ররাফাইনল সকল র্থ্য রদনয় ১০০% সম্পন্ন কিাি পি ভূরি বযবস্থাপনা রসনেনিি লগইননি জনয বযবহৃর্ রিাবাইল 
নম্বি এবং পাসওয়ার্ট রদনয় “বার্টা” অ্যানপ লগইন কিনর্ পািনবন। 
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 র্যাশনবার্ট 

লগইন কিনল আপনাি র্থ্য এবং ছরব সহ একরর্ র্যাশনবার্ট রদখনর্ পানবন। রেখানন আপরন িাইনল ছরবি উপনি রিক কনি 
আপনাি ররাফাইনলি ছরব রিঞ্জ কিনর্ পািনবনন। আবাি “লগ-আউর্” রলখাি উপনি রিক কনি ররাফাইল রথ্নক রবি হনয় 
হনয়ও আসনর্ পািনবন। 
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 ইনবক্স 

“রিরি” আইকনন রিক কিনল আপনানক ইনবক্স র্যানব রননয় োনব। রেখানন আপরন রকান বার্টা বা ররর্নবদন রপনয় থ্াকনল 
রসগুনলা রদখনর্ পানবন। 
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 বার্টা সরর্টং 

বার্টা বা ররর্নবদনগুনলানক আলাদা ভানব রদখনর্ িাইনল সািট বনক্সি বাি পানশ সাদা িনেি সানকটনল রিক কনি িে রসনলক্ট 
কিনবন। “রবগুরন” িনেি জনয ররর্নবদন গুনলা এি “সবুজ” িনেি জনয বার্টাগুনলানক রদখনর্ পানবন। 
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 বার্টা সারিটং 

আপরন সািট বনক্স আপনাি পছন্দির্ শব্দ রদনয় সািট কনিও ররর্নবদন বা বার্টা গুনলানক রদখনর্ পািনবন। 
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 বার্টা রভউ 

আপরন রে রকান বার্টা বা ররর্নবদননি উপি রিক কনি রসরর্নক রভউ কিনর্ পািনবন। 
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 নরু্ন বার্টা ও ররর্নবদন 

আপরন নরু্ন বার্টা বা ররর্নবদন শুরু কিনর্ িাইনল ইনবক্স র্যানবি নীনিি রদনক র্ান রকানায় “+” ফ্লরর্ং বার্নন রিক 
কিনবন। 

 

  



পৃষ্ঠা |   

 

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ননেঃ ভূরি িন্ত্রণালয় 

 নরু্ন বার্টা 
 র্থ্য রদান ও এর্ািনিন্ট 

“নরু্ন বার্টা” বার্নন রিক কিনল আপনানক “বার্টা” র্যানব রননয় োনব এবং রসখানন আপরন “িূল বার্টা” এরিয়ানর্ আপনাি 
বার্টা রলখনর্ পািনবন এবং আপরন িাইনল বার্টাি সানথ্ ছরব, রিনকারর্টং বা এর্ািনিন্ট সনেুক্ত কিনর্ পািনবন। বার্টা রলখাি 
পি “পিবরর্ট রপইজ” বার্নন রিক কিনল আপনানক “পািান” র্যানব রননয় োওয়া হনব। 
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 রাপক রসনলকশন 

“পািান” র্যানব আপরন রাপকনক “কােটালনয়ি ধিণ”, “রপারেং” এবং পদরব অ্নুোয়ী সািট কিনর্ পািনবন, সানথ্ রসনলক্ট 
কিনর্ পািনবন। রাপক রসনলকশননি পি আপরন িাইনল “গ্রুপ সংিক্ষণ” বার্নন রিক কনি র্ানদিনক একরর্ গ্রুপ রহনসনব 
সংিক্ষণ কনি িাখনর্ পািনবন। আবাি, “গ্রুপ রনবটািন” বার্নন রিক কনি পূনবট সংিরক্ষর্ গ্রুপ সদসযনদিনকও আপরন গ্রাহক 
রহনসনব রসনলক্ট কিনর্ পািনবন। 
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 বার্টা পািান 

রাপক রসনলকশন হনয় রগনল আপরন “বার্টা পািান” বার্নন রিক কনি বার্টা পািানর্ পািনবন। 
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 নরু্ন ররর্নবদন 

“নরু্ন ররর্নবদন” বার্নন রিক কিনল আপনানক “ররর্নবদন” র্যানব রননয় োনব। রেখানন আপরন “রশনিানাি” এবং “রশ্ন 
রলখুন” এরিয়ানর্ রনশ্নি র্থ্য রদনর্ পািনবন এবং “উত্তনিি ধিণ” ড্রপ র্াউন বার্নন রিক কনি উত্তনিি ধিণও রসনলক্ত 
কনি রদনর্ পািনবন। 
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 একারধক রাপক েুক্তকিণ 

একরর্ ররর্নবদনন একই সানথ্ একারধক রশ্ন রোগ কিনর্ “আিও” বার্নন রিক কনি পূনবটি ির্ই রনশ্নি রশনিানাি, রশ্নরর্ 
রলনখ উত্তনিি ধিণ রসনলক্ট কিনর্ হনব। 
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 রাপক রসনলকশন ও রিনপার্ট পািান 

“পিবর্টী রপইজ” বার্নন রিক কিনল “পািান” র্যানব রননয় োনব এবং পূনবটি ির্ই গ্রাহক রসনলক্ট কনি “রিনপার্ট পািান” 
বার্নন রিক কিনল রিনপার্ট পািাননা সম্পন্ন হনব। এখানন উনেখয রে, আপরন পূনবটি ির্ই গ্রাহকনদি গ্রুপ সংিক্ষণ কিনর্ 
পািনবন এবং সানথ্ গ্রুপ রথ্নক গ্রাহক রসনলক্টও কিনর্ পািনবন। 
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 আউর্বক্স 

“পপপার পেন” আইকনন রিক কিনল আপনানক আউর্বক্স র্যানব রননয় োনব। রেখানন আপরন রে সকল বার্টা বা ররর্নবদন 
পারিনয়নছন রসগুনলা রদখনর্ পানবন এবং ইনবনক্সি ির্ বার্টা ও ররর্নবদনগুনলানক সরর্টং ও সারিটং কিনর্ পািনবন। সানথ্ 
“+” ফ্লরর্ং বার্নন রিক কনি নরু্ন বার্টা বা নরু্ন ররর্নবদন পািানর্ পািনবন। 
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 ইউজাি 

“র্াবল রহর্” আইকনন রিক কিনল আপনানক “ইউজাি” র্যানব রননয় োনব এবং রসখানন পূনবটি ির্ই গ্রাহক খুুঁনজ রবি 
কিা, গ্রাহক গ্রুপ সংিক্ষণ কিা িবং গ্রুপ রথ্নক গ্রাহক রসনলক্ট কিনর্ পািনবন। 

 


