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ভূ মি  সং স্কা র  ব া র্ ড

কামরগমর সহয াগীতায় - িাইসফট হযাযেন (ম মর্) ম িঃ

প্রথমে www.ldtax.gov.bd ওমেব সাইমে ভিভিে কমে নাগভেক কননাে মেনুমে ভিক

করুন। নেুন ভনবন্ধন কেমে ভনবন্ধন মেনুুমে ভিক কমে নাগভেমকে মোবাইল নম্বে, িােীে 

পভেচেপত্র নম্বে ও িম্ম োভেখ প্রদান কমে “পেবেনী পদমেপ” বােমন ভিক করুন। 

ভচত্র: নাগভেক ভনবন্ধন ফেে

অেঃপে উক্ত মোবাইল নম্বমে একভে  OTP (One Time Password)  পামবন। উক্ত 

OTP মকাড ভলমখ পেবেনী পদমেপ বােমন ভিক কমে ভনবন্ধন সম্পন্ন করুন।

ভচত্র: OTP মিভেভফমকশন ফেে

িূভে উন্নেন কে নাগভেক ভনবন্ধন ফেে

িূভে উন্নেন কে OTP মিভেভফমকশান ফেে

http://www.ldtax.gov.bd/
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OTP (One Time Password) মকাড মফভেভফমকশন এে পে ভসমেমে আপনাে

পছন্দেে ৬ সংখুাে নেুন পাসওেনাড মসে করুন।

ভচত্র: নাগভেক পাসওেনাড

নেুন পাসওেনাড ভনভিেকেণ ফেে
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মিত্র: নাগভেক মপ্রাফাইল 

নাগভেক ভনবন্ধন কোে পে ভনমনাক্ত নাগভেক মপ্রাফাইল প্রদভশনে হমব। “পেবেনী

পদমেপ” বােমন ভিক কমে নাগভেমকে সকল েথু মদখুন।

নাগভেক ভনবন্ধন কোে পে ভনমনাক্ত নাগভেক মপ্রাফাইমলে ৬০% আপমডে মদখামব,

১০০% আপমডে মপমে সম্পাদন বােমন ভিক কমে ভকছু েথু পূেন করুন।

িূভে উন্নেন কে নাগভেক মপ্রাফাইল
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“বেনোন ভিকানা” এবং “ ই-মেইল” এে ঘে দুভে পূেণ কমে নাগভেমকে েথু আপমডে

করুন।

নাগভেমকে েথু আপমডে কোে পে একিন নাগভেমকে মপ্রাফাইল ৮০% আপমডে

মদখামব।
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ভচত্র: খভেোন েথু এভি ফেে 

খভেোন মেনুুমে ভিক কমে ভনমনাক্ত ফমেন ভবিাগ, মিলা, উপমিলা , মেৌিা, খভেোন নম্বে,

মহাভডং নাম্বাে ভলমখ এবং মকান সংযুভক্ত থাকমল সংযুভক্তসহ “সংেেণ করুন” বােমন ভিক করুন।

খভেোমনে েথু আপমডে কোে পেই আপনাে মপ্রাফাইল সম্পন্ন হমব। মপ্রাফাইল ১০০%

আপমডে কেমে উপমোক্ত সবগুমলা ধাপ সভিক িামব পূেণ করুন।

িূভে উন্নেন কে খভেোন েথু এভি ফেে

ভচত্র: আপমডে নাগভেক মপ্রাফাইল

িূভে উন্নেন কে আপমডে নাগভেক মপ্রাফাইল
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মিত্র: লগইন ফেে।

ভনবন্ধন সম্পন্ন হমল মোবাইল নম্বে ও পাসওোডন ভলমখ লগইন করুন ।

মিত্র: মহাভডং োভলকা সেূহ

খভেোন েথু এভি কোে পে সংভিে ইউভনেন িূভে অভফস মথমক মহাভডং প্রস্তুে তেভে কো হমব। উক্ত

মহাভডং তেভে হওোে সামথ সামথ আপনাে মোবাইল নম্বমে মহাভডং নম্বে সহ উক্ত মহাভডং এে বমকো

োকাে পভেোন সম্পভকনে একভে মেমসি আসমব। মহাভডং মেনুুমে ভিক কমে আপনাে মহাভডং োভলকা

সেহূ ভনমনাক্ত উপামে মদখুন।

িূভে উন্নেন কে লগইন ফেে

িূভে উন্নেন কে মহাভডং োভলকা সেূহ
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ভবস্তাভেে বােমন ভিক কমে উক্ত মহাভডং এে ভবস্তাভেে মদখুন।

িূভে উন্নেন কে মহাভডং এে ভবস্তাভেে

িূভে উন্নেন কে আপভি দাভখল

ভচত্র: মহাভডং এে ভবস্তাভেে

ভচত্র: আপভি দাভখল

১। ম স্তামরত  াটযন মিক কযর 

উক্ত বহামডং এর জমির ম  রণ 

বেখুন। 

২।  িাম কগযণর ভূমি উন্নয়ন কর 

 াটযন মিক কযর সক  

িাম যকর অংশ সহ তাযের কর 

সম্পযকড বেখুন 

উক্ত মহাভডং এে দাবী বা মকান ভবষমে আপভি থাকমল “আপভি দাভখল ” বােমন ভিক করুন। অেপে 

ভনমনাক্ত ফেে অনুযােী আপভি দাভখল কমে মপ্রেণ বােমন ভিক করুন। 
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অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল

বেপ-০২

বেপ-০১

আপনাে মহাভডং এে িূভে উন্নেন কে প্রদান কোে িনু “অনলাইন মপমেন্ট ” বােমন ভিক করুন।

অেঃপে োভলকা মথমক োভলক ভনবনাচন কমে ভনভদনে একভে মপমেন্ট োধুে (ভবকাশ,নগদ,উপাে ,ইউ

মপ , একমপ অথবা ই-চালান) ভনবনাচন কমে পেবেনী মেপগুভল অনুসেন করুন।

ভচত্র: অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল ।
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মপমেন্ট োধুে “ উপাে”

মোবাইল বুাংভকং “ উপাে” এে োধুমে িূভে উন্নেন কে পভেমশাধ করুন।

ভচত্র: অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল ।

ভচত্র: মপমেন্ট োধুে “ উপাে ”।

বেপ-০১

বেপ-০২
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মপমেন্ট োধুে “ উপাে”

অেঃপে ভনমনাক্ত মেপ অনুযােী অনলাইমন মপমেন্ট করুন।

ভচত্র: অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল ।

ভচত্র: মপমেন্ট োধুে “ উপাে ”।

বেপ-০৪

বেপ-০৩
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মপমেন্ট োধুে “ নগদ”

মোবাইল বুাংভকং “ নগদ” এে োধুমে িূভে উন্নেন কে পভেমশাধ করুন।

ভচত্র: অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল ।

ভচত্র: মপমেন্ট োধুে “ নগদ ”।

বেপ-০১

বেপ-০২
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মপমেন্ট োধুে “ নগদ”

অেঃপে ভনমনাক্ত মেপ অনুযােী অনলাইমন মপমেন্ট করুন।

ভচত্র: অনলাইমন িূভে উন্নেন কে দাভখল ।

ভচত্র: মপমেন্ট োধুে “ নগদ ”।

বেপ-০৩

বেপ-০৪
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িূভে উন্নেন কে দাভখলা গ্রহণ

ভচত্র: দাভখলা গ্রহণ।

উমপােক্ত ময মকান মপমেন্ট োধুমে সফলিামব মপমেন্ট সম্পন্ন হমল ভনমনাক্ত দাভখলা পামবন। প্রভেভে 

দাভখলা নাগভেমকে পুামনমল সংেভেে থাকমব যা পেবেনীমে ডাউনমলাড কো যামব। 
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মযাগামযাগ

িূভে উন্নেন কে পভেমশাধ কেমে আপনাে মকান সেসুা হমল ভকংবা মকান ভিজ্ঞাসা থাকমল উক্ত 

ভিকানাে মযাগামযাগ করুন।

Dhaka Office

Mysoftheaven (BD) Ltd.

Raisa & Shikder Tower, Level-5, 3/8, North Pirerbag, 60 Fit Road, 
Mirpur, Dhaka-1207.
Tel: +8802-58054029

Cell: 01970776609, 01970776608, 01970776607
lims@mysoftheaven.com, mysoftheaven@gmail.com 

www.mysoftheaven.com

Tel:029143366
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ধনুবাদ


