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 ১.ভূয়ম প্রশাসন ব্যবস্থাপনা য়সস্টেমঃ 

 

য়সস্টেম ব্যবহার করার িন্য সিসিট করুন এই য় িংস্টক: www.lams.gov.bd 

• র্ারপর লগইন বাটস্টন সিক করুন।  

 

 

  

http://www.lams.gov.bd/


  Page 4 of 15 
  

২. য়সস্টেম  গইনঃ  

২.১ অয়িয়সিা  মমাবাই  থাকস্ট   

• আইয় ঃ অয়িয়সিা  মমাবাই  নিং  

• পাসওিা ডঃ molBD123 (য় িল্ট) 

 

২.২ অয়িয়সিা  মমাবাই  “না” থাকস্ট   

• আইয় ঃ ব্যয়িগত মমাবাই  নিং  

• পাসওিা ডঃ molBD123 (য় িল্ট) 

 

 

 

য়বঃদ্রঃ  গইন/য়নবন্ধস্টন মকাস্টনা সমস্যা হস্ট  কায়রগয়র সাস্টপার্ ড টিস্টমর সাস্টথ ম াগাস্ট াগ করা ম স্টত 

পাস্টর। ৬. ভূসম প্রশািন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম িাস্টপার্ ডঃ14  
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২.৩ নতুন ব্যবহারকারী মরসিস্টেশনঃ 

 

• য়নবয়ন্ধত অযাকাউন্ট না থাকস্টল মরসিস্টেশন করুন, য় িংস্টক য়িক কস্টর য়নবন্ধন করা  াস্টব। 
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২.৪ পািওয়ার্ ড পসরবর্ডনঃ 

পািওয়ার্ ড ভুস্টল মগস্টল "পািওয়ার্ ড ভুস্টল মগস্টেন?" অপশস্টন সিক করুন এবং পািওয়ার্ ড আবার মিট 

করুন। 

 

 

 

 

***আপনার সনবসির্ ইস্টমইল অথবা মিান নম্বর ব্যবহার কস্টর পািওয়ার্ ডটি সরস্টিট করুন। 
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৩. য়নবয়ন্ধত ব্যবহারকারীঃ য়সস্টেম য়িচার 

 

৩.১ য় িল্ট পাসওিা ড পয়রবতডনঃ 

 

• অযাকাউন্ট য়নরাপত্তার জন্য  গইন করার পর য় িল্ট পাসওিা ডটি পয়রবতডন করুন। 
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৩.২ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা মপ্রািাই  আপস্ট র্ঃ 

•  গ ইন সম্পন্ন করার পর  যাশস্টবা ড এ “মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা” ব্যবহার করস্টত য়চয়িত 

বার্স্টন য়িক করুনঃ 
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৪. মপ্রািাই  ব্যবস্থাপনা/আপস্ট র্ঃ 

 

৪.১ মপ্রািাইল সম্পন্নঃ 

য়নস্টের প্রস্টয়ািনীয় র্থ্য সমুহ য়দস্টি মপ্রািাইল সম্পন্ন করার পর য়সস্টেস্টমর সক  য়িচার সমুস্টহ 

অনুমসর্ পাওিা  াস্টব।  

• ব্যয়িগত তথ্য 

• ঠিকানা 

• কম ডস্টেস্টত্রর ইসর্হাি 

• সশোগর্ ম াগ্যর্া 

• মন্তব্য এবিং মকার ইর্যাসদ  
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৪.২ অয়িস প্রধাস্টনর অনুস্টমাদনঃ 

• মপ্রািাইল ব্যবস্থাপনা িম্পূর্ ড করার পর আপয়ন অস্টপক্ষারত ব্যবহারকারী য়হস্টসস্টব য়সস্টেস্টম 

অস্টপক্ষমান থাকস্টবন  

 

• অয়িস প্রধাস্টনর অনুস্টমাদস্টনর পর আপনার র্যাশস্টবার্ ড ও সিস্টেস্টমর অন্যান্য সিিারিমূহ 

ব্যবহার করস্টর্ পারস্টবন। 
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৪.৩ য়সস্টেম ইউজার অযাকাউন্টঃ 

 

• অসিি প্রধান অনুস্টমাদস্টনর আস্টগ প ডন্ত সিস্টেম ইউিার সহিাস্টব আপসন সনস্টনাক্ত কািিমূহ 

করস্টর্ পারস্টবন। 
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৫. দপ্তর প্রধাস্টনর কািঃ 

 

➢ একিন দপ্তর প্রধান সনস্টনাক্ত কািিমূহ িম্পাদন করস্টর্ পারস্টবন- 
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৬. ভূসম প্রশািন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম িাস্টপার্ ডঃ 

 

➢ ই-স্টমইল :  landsupport@olivineltd.com 

 

➢ সাস্টপার্ ড ক : 

ভূসম প্রশািন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম িংক্রান্ত ম স্টকাস্টনা িমস্যায় অয়িস সমস্টি (৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা) 

ম াগাস্ট াস্টগর জন্য সাস্টপার্ ড টিস্টমর নম্বর ।      

 

➢ ভুয়ম মন্ত্রনা স্টির প্রয়তয়নয়ধ/ মর্কয়নকযা  টিমঃ  

মাহ ফুজুল আলম মাসুম 

সিসনয়র িহকারী িসিব, ভূসম মিবা সর্সিটাইস্টিশন 

মসনটসরং মিল, ভূসম মন্ত্রর্ালয় 

ইস্টমইল: lsdmc1@minland.gov.bd 

মিান (অসিি): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ৬৫৩৯ [১৫৬]  

মমাবাইল: ০১৮১৯৮৫১৯১৯ 

মমাঃ আসনসুর রহমান 

মপ্রাগ্রামার, ভূসম মন্ত্রর্ালয় 

ইস্টমইল:prog@minland.gov.bd 

মিান (অসিি): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ [১৫৪] 

মমাবাইল:+৮৮০ ১৭২২ ৭৭ ৯৫ ৮৩ 

আসর্য়া আন জুম আিা 

িহকারী মমইনস্টটন্যান্স ইসিসনয়ার, ভূসম মন্ত্রর্ালয় 

মিান (অসিি): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ [১৫৪] 

মমাবাইল: +৮৮০ ১৭২৯ ০০ ৪২ ৬৩ 

Email: ame@minland.gov.bd 

সুকান্ত কুমার মণ্ডল 

িহকারী মপ্রাগ্রামার, ভূসম মন্ত্রর্ালয় 

মিান (অসিি): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ [১৫৪] 

মমাবাইল: +৮৮০ ১৯৩৬ ৭১ ৯৭ ৮৭ 

ইস্টমইল: ap@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

০১৮৪১৭৮২৭২০
০১৮৪১৭৮২৭২১ 

mailto:landsupport@olivineltd.com
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মশখ হায়সনার অবদান 

য় য়জর্া  হস্ট া জীবনমান! 

 


