
Page 1 of 19 
 

ব্যবহার সহায়িকা 

 

দাপ্তরিক স্মৃরিককাষ 

 

 

 

 

www.lams.gov.bd   
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১.ভূয়ি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা য়সস্টেি 

 

য়সস্টেি ব্যবহার কিাি িন্য রিরসট করুন এই রলকে: www.lams.gov.bd 

• িািপি লগইন বাটকন রিক করুন।  

 

 

  

http://www.lams.gov.bd/
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২.য়সস্টেি লগইনঃ  

২.১. অয়িয়সিাল মিাবাইল থাকস্টল  

o আই য় ঃ অয়িয়সিাল মিাবাইল নং  

o পাসওিা ডঃ molBD123 (য় িল্ট) 

 

২.২. অয়িয়সিাল মিাবাইল “না” থাকস্টল  

o আই য় ঃ ব্যয়িগত মিাবাইল নং  

o পাসওিা ডঃ molBD123 (য় িল্ট) 

 

 

 

য়বঃদ্রঃ লগইন/য়নবন্ধস্টন মকান সিস্যা হস্টল কায়রগয়র সাস্টপার্ ড টিস্টির সাস্টথ ম াগাস্ট াগ 

করা ম স্টত পাস্টর। ৭. ভূরি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা রসকেি সাকপাট ব: 
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৩.নতুন ব্যবহারকারী মিরিকেশন: 

• য়নবয়ন্ধত একাউন্ট না থাককল মিরিকেশন করুন, য়লস্টে য়িক কস্টর য়নবন্ধন করা 

 াস্টব। 
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৪.দাপ্তয়রক স্মৃয়তস্টকাষ য়নব ডাচন:  

লগ ইন সম্পন্ন করার পর  যাশস্টবা ড এ “দাপ্তয়রক স্মৃয়তস্টকাষ” ব্যবহার করস্টত য়চয়িত 

বার্স্টন য়িক করুনঃ 
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৪.১. দাপ্তয়রক স্মৃয়তস্টকাষ: 

য়চয়িত আইকন মথস্টক দাপ্তয়রক স্মৃয়তস্টকাষ য়নব ডাচন করার িাধ্যস্টি দাপ্তয়রক স্মৃয়তস্টকাস্টষর 

 যাশস্টবা ড এ। 
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৫. মপ্রািাইল ম্যাস্টনজস্টিন্ট : 

য়চয়িত আইকন এ য়িক করস্টল আপয়ন আপনার মপ্রািাইল , পাসওিা ড পয়রবতডন এবং 

লগ আউর্ করার অপশন।  
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৫.১. মপ্রািাইল তথ্য পয়রবতডন: 

য়চয়িত আইকন এ য়িক করস্টল আপয়ন আপনার মপ্রািাইস্টলর তথ্য পয়রবতডন 

করস্টত পারস্টবন।  
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৫.২. পাসওিা ড পয়রবতডন: 

পাসওিা ড পয়রয়বরতন করস্টত বতডিান পাসওিা ড এবং নতুন পাসওিা ড প্রদান 

কস্টর য়চয়িত আইকস্টন য়িক করস্টল পাসওিা ড পয়রবতডন হস্টব, 
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৬. র্য়পক: 

র্য়পক এ য়িক করার িাধ্যস্টি  এই মপজটি  মদখস্টত পাস্টবন।  
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৬.১. র্য়পক ততয়রকরণ: 

র্য়পক এর নাি প্রদান করার িাধ্যস্টি নতুন র্য়পক ততরী করুন।  
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৬.২. মসকশন: 

র্য়পক ততরী করস্টত পারস্টবন, র্য়পস্টকর অয়িস্টন এ মসকশন এবং তার পৃষ্ঠা ততরী 

কস্টর সম্পাদন করুন এবং মশিার করুন অপশন স মদখস্টত পাস্টবন।  

 

  



Page 14 of 19 
 

৬.৩. মসকশন ততয়রকরণ: 

মসকশস্টনর নাি প্রদান করার পরবতী িাস্টপ আপয়ন য়শস্টরানাি নাি প্রদান কস্টর 

আপনার ভাষ্য য়লখস্টত পারস্টবন।  
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৬.৪. মশিারকৃত য়লখা: 

য়চয়িত আইকন এ য়িক করস্টল আপয়ন মদখস্টত পাস্টবন অন্যস্টদর য়লখা  া আপনার 

সাস্টথ মশিার করা হস্টিস্টে।  
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৬.৫. মশিারকরণ: 

এখাস্টন আপয়ন আপনার কনকটন্ট মশিার করস্টত পারস্টবন, এবং আপয়ন এখাস্টন উস্টেয়খত্ত 

তথ্য প্রদান কস্টর আইরর্ খ ুঁস্টজ মশিার করস্টত পারস্টবন । 
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৭. ভূরি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা রসকেি সাকপাট ব: 

 

➢ ই-কিইল :  landsupport@olivineltd.com 

 

➢ মর্কয়নকযাল সাস্টপার্ ড টিি: 

ভূরি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা রসকেি সংক্রান্ত মেককাকনা সিস্যায় অয়িস সিস্টি (৯:০০- 

৫:০০ ঘটিকা) ম াগাস্ট াস্টগর জন্য সাস্টপার্ ড টিস্টির নম্বর ।      

 

➢ ভুয়ি িন্ত্রনালস্টির প্রয়তয়নয়ি/ মর্কয়নকযাল টিিঃ  

 

িাহ ফুজুল আলি িাসুি 

রসরনয়ি সহকািী সরিব, ভূরি মসবা 

রর্রিটাইকিশন িরনটরিং মসল, ভূরি 

িন্ত্রণালয় 

ইকিইল: 

lsdmc1@minland.gov.bd 

মিান (অরিস): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ৬৫৩৯ 

[১৫৬]  

মিাবাইল: ০১৮১৯৮৫১৯১৯ 

মিাঃ আরনসুি িহিান 

মপ্রাগ্রািাি, ভূরি িন্ত্রণালয় 

ইকিইল:prog@minland.gov.bd 

মিান (অরিস): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ [১৫৪] 

মিাবাইল:+৮৮০ ১৭২২ ৭৭ ৯৫ ৮৩ 

আরিয়া আন জুি আিা 

সহকািী মিইনকটন্যান্স ইরিরনয়াি, ভূরি 

িন্ত্রণালয় 

মিান (অরিস): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ 

[১৫৪] 

মিাবাইল: +৮৮০ ১৭২৯ ০০ ৪২ ৬৩ 

সুকান্ত কুিাি িণ্ডল 

সহকািী মপ্রাগ্রািাি, ভূরি িন্ত্রণালয় 

মিান (অরিস): +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৪৫ [১৫৪] 

মিাবাইল: +৮৮০ ১৯৩৬ ৭১ ৯৭ ৮৭ 

ইকিইল: ap@minland.gov.bd 

mailto:landsupport@olivineltd.com
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Email: 

ame@minland.gov.bd 
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মশখ হায়সনার অবদান 

য় য়জর্াল হস্টলা জীবনিান! 

 


