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ভূ মি  সং স্কা র  ব া র্ ড

কামরগমর সহয াগীতায় - িাইসফট হযাযেন (ম মর্) ম িঃ

একসেবা লগইন প্যাসনল থেসক আপ্নার ইউজার আই.ডি প্ােওর্য়াি ডিসর্ লগইন করুন।

ডিত্র: লগইন প্যাসনল

একসেবা লগইন প্যাসনল

একসেবা অনলাইন থেবা  ক্স

ডনসির লাল ডিডিত অনলাইন থেবা  ক্স এ ডিক করুন।

ডিত্র: অনলাইন থেবা বক্স 
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LD TAX োডভয়ে বক্স বাটসন ডিক করুন।

ডিত্র: LD TAX োডভয়ে বক্স

একসেবা োডভয়ে বক্স

ডিত্র: LD TAX আপযর্ট সামে ডস  ক্স

LD TAX আপযর্ট সামে ডস  ক্স

আপযর্ট সামে ডস  যক্স মিক করার পর  া মিমিত  যক্স আপযর্ট বেখায ।
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উক্ত ডেসেসে একজন নাগডরকসক নতুন কসর ডনবন্ধন করসত ডনবন্ধন থেনুযসত ডিক কসর 

নাগডরসকর থোবাইল নম্বর, জাতীর্ প্ডরির্প্ত্র নম্বর ও জম্ম তাডরখ প্রিান কসর “প্রবতয়ী 

প্িসেপ্” বাটসন ডিক করুন। 

ডিত্র: নাগডরক ডনবন্ধন ফরে

অতঃপ্র উক্ত থোবাইল নম্বসর একডট  OTP (One Time Password) বকার্

প্াসবন। উক্ত OTP থকাি ডলসখ প্রবতয়ী প্িসেপ্ বাটসন ডিক কসর ডনবন্ধন ে্পন্ন  করুন।

ডিত্র: OTP থভডরডফসকশান ফরে

ভূডে উ্ন র্ন কর নাগডরক ডনবন্ধন ফরে

ভূডে উ্ন র্ন কর OTP থভডরডফসকশান ফরে

নাগডরসকর থোবাইল

নাম্বার,জাতীর্ প্ডরির্প্ত্র নং

এবং জম্ম তাডরখ ডলখূন।



5Page

ভূ মি  সং স্কা র  ব া র্ ড

কামরগমর সহয াগীতায় - িাইসফট হযাযেন (ম মর্) ম িঃ

মিত্র: নাগডরক থপ্রাফাইল 

নাগডরক ডনবন্ধন করার প্র ডনসনাক্ত নাগডরক থপ্রাফাইল প্রিডশয়ত হসব। “প্রবতয়ী

প্িসেপ্” বাটসন ডিক কসর নাগডরসকর েকল তেয থিখুন।

ভূডে উ্ন র্ন কর নাগডরক থপ্রাফাইল

নাগডরক ডনবন্ধন করার প্র ডনসনাক্ত নাগডরক থপ্রাফাইসলর ৬০% আপ্সিট থিখাসব,

১০০% আপ্সিট থপ্সত ে্পনািন বাটসন ডিক কসর ডকছু তেয প্ূরন করুন।
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নাগডরসকর তেয আপ্সিট করার প্র একজন নাগডরসকর থপ্রাফাইল ৮০% আপ্সিট

থিখাসব।

“ বতয়োন ডিকানা” এবং “ ই-থেইল” এর ঘর দুডট প্ূরণ কসর নাগডরসকর তেয

আপ্সিট করুন।
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ডিত্র: খডতর্ান তেয এডি ফরে 

খডতর্ান থেনুযসত ডিক কসর ডনসনাক্ত ফসেয় ডবভাগ, থজলা, উপ্সজলা , থেৌজা, খডতর্ান নম্বর,

থহাডডং নাম্বার ডলসখ এবং থকান েংযুডক্ত োকসল েংযুডক্তেহ “েংরেণ করুন” বাটসন ডিক করুন।

একজন নাগডরসকর খডতর্াসনর তেয আপ্সিট করার প্রই তার থপ্রাফাইল ে্পন্ন হসব।

নাগডরসকর থপ্রাফাইল ১০০% আপ্সিট করার জনয উপ্সরাক্ত েবগুসলা ধাপ্ েডিক ভাসব প্ূরণ করুন।

ভূডে উ্ন র্ন কর খডতর্ান তেয এডি ফরে

ডিত্র: আপ্সিট নাগডরক থপ্রাফাইল

ভূডে উ্ন র্ন কর আপ্সিট নাগডরক থপ্রাফাইল
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মিত্র: থহাডডং তাডলকা েেূহ

খডতর্ান তেয এডি করার প্র েংডিষ্ট ইউডনর্ন ভূডে অডফে থেসক থহাডডং প্রস্তুত ততডর করা হসব। উক্ত

থহাডডং ততডর হওর্ার োসে োসে নাগডরসকর থোবাইল নম্বসর থহাডডং নম্বর েহ উক্ত থহাডডং এর

বসকর্া টাকার প্ডরোন ে্পনডকয়ত একডট থেসেজ আেসব। থহাডডং থেনুযসত ডিক কসর নাগডরসকর

থহাডডং তাডলকা েেূহ ডনসনাক্ত উপ্াসর্ থিখুন।

ভূডে উ্ন র্ন কর থহাডডং তাডলকা েেূহ
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ডবস্তাডরত বাটসন ডিক কসর উক্ত থহাডডং এর ডবস্তাডরত থিখুন।

ভূডে উ্ন র্ন কর থহাডডং এর ডবস্তাডরত

ভূডে উ্ন র্ন কর আপ্ডি িাডখল

ডিত্র: থহাডডং এর ডবস্তাডরত

ডিত্র: আপ্ডি িাডখল

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 থহাডডং এর িাবী বা থকান ডবষসর্ আপ্ডি োকসল “আপ্ডি িাডখল ” বাটসন ডিক করুন। অতপ্র 

ডনসনাক্ত ফরে অনুযার্ী আপ্ডি িাডখল কসর থপ্ররণ বাটসন ডিক করুন। 
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থটাসকন থজনাসরট বসক্স ডিক করসল নাগডরসকর থোবাইসল একডট এেএেএে যাসব।

ঐ থেসেসজর থটাসকন নাম্বার ডিসর্ নাগডরক থযসকান ডবকাশ বা নগি একাউন্ট থেসক ভূডে

উ্ন র্ন কর প্ডরসশাধ করসত প্ারসবন।

থটাসকন থজনাসরট

ডিত্র: থটাসকন থজনাসরট
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অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল

বেপ-০২

বেপ-০১

নাগডরসকর থহাডডং এর ভডূে উ্ন র্ন কর প্রিান করার জনয “অনলাইন থপ্সেন্ট ” বাটসন ডিক করুন।

অতঃপ্র তাডলকা থেসক োডলক ডনবয়ািন কসর ডনডিয়ষ্ট একডট থপ্সেন্ট োধযে ( উপ্ার্ ,ইউ থপ্ , একসপ্

,ই-িালান অেবা নগি) ডনবয়ািন কসর প্রবতয়ী থেপ্গুডল অনুেরন করুন।

ডিত্র: অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল ।
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থপ্সেন্ট োধযে “ উপ্ার্”

থোবাইল বযাংডকং “ উপ্ার্” এর োধযসে ভূডে উ্ন র্ন কর প্ডরসশাধ করুন।

ডিত্র: অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল ।

ডিত্র: থপ্সেন্ট োধযে “ উপ্ার্ ”।

বেপ-০১

বেপ-০২
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থপ্সেন্ট োধযে “ উপ্ার্”

অতঃপ্র ডনসনাক্ত থেপ্ অনুযার্ী অনলাইসন থপ্সেন্ট করুন।

ডিত্র: অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল ।

ডিত্র: থপ্সেন্ট োধযে “ উপ্ার্ ”।

বেপ-০৪

বেপ-০৩
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থপ্সেন্ট োধযে “ নগি”

থোবাইল বযাংডকং “ নগি” এর োধযসে ভূডে উ্ন র্ন কর প্ডরসশাধ করুন।

ডিত্র: অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল ।

ডিত্র: থপ্সেন্ট োধযে “ নগি ”।

বেপ-০১

বেপ-০২
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থপ্সেন্ট োধযে “ নগি”

অতঃপ্র ডনসনাক্ত থেপ্ অনুযার্ী অনলাইসন থপ্সেন্ট করুন।

ডিত্র: অনলাইসন ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখল ।

ডিত্র: থপ্সেন্ট োধযে “ নগি ”।

বেপ-০৩

বেপ-০৪
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ভূডে উ্ন র্ন কর িাডখলা গ্রহণ

ডিত্র: িাডখলা গ্রহণ।

উসপ্ারক্ত থয থকান থপ্সেন্ট োধযসে েফলভাসব থপ্সেন্ট ে্পন্ন  হসল ডনসনাক্ত িাডখলা প্াসবন। প্রডতডট 

িাডখলা নাগডরসকর প্যাসনসল েংরডেত োকসব যা প্রবতয়ীসত িাউনসলাি করা যাসব। 
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থযাগাসযাগ

ভূডে উ্ন র্ন কর েফটওর্যারডট প্ডরিালনা করসত থকাসনা ধরসণর েেেযার েম্মুখীন হসল ডকংবা থকান 

ডজজ্ঞাো োকসল উক্ত ডিকানার্ থযাগাসযাগ 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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ধনযবাি


