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১. সিস্টেম ওভারসভউ: 

জেলা প্রিাশক অথ া মিস্টেটাসর সহিাস্ট  লগ-ইন করার জন্য ভূসম তথ্য ড্াটাস্ট স্টি 

সভসিট করুন এই সলস্টে: www.lams.gov.bd 

তারপর লগইন  াটস্টন সিক করুন। 
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❖ লগইন বাটবন য়িক করবল য়নবির জপইেট আসবব । 

 

 

❖ আপনার জমাবাইল জ ান নাম্বার ও পাসওিার্ ড (১২৩৪৫৬) ব্যাবহার কবর লগইন 

করুন। এবিং অনলাইন শুনায়ন ব্যাবস্থাপনা বাটবন য়িক করুণ। 
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১.১. জেলা প্রিাশক / িহকাসর কসমশনার (ভূসম) ড্যাশস্ট াড্ ড:  

❖ লগইন করার পর জেলা প্রিাশক / িহকাসর কসমশনার (ভূসম) ড্যাশস্ট াড্ ড মেখস্টত 

পাস্ট ন মেখাস্টন মামলার শুনানী ব্য স্হাপনা ও অনুস্টরাধকৃত শুনানীর তাসলকা 

মেখা োস্ট  ও ি ড ড্াস্টন আপনার মপ্রাফাইলটি মেখস্টত পাস্ট ন । 

 

❖ মনাটিসফস্টকশন আইকস্টন নতুন মামলার শুনানীর মনাটিসফকশন পাওয়া োস্ট  । 
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১.১.২. মামলার শুনানী ব্য স্হাপনা তায়লকা: 

❖ মকাস্টনা নাগসরক মামলার শুনানীর জন্য আস্ট েন কস্টর থাকস্টল জেলা প্রিাশক / 

িহকাসর কসমশনার তা ‘মামলার শুনানী ব্য স্থাপনায়’ মেখস্টত পাস্ট ন, সমটিিং 

সলিংক পাওয়া োস্ট  এ িং তা মথস্টক মোগোন করস্টত পাস্টরন। উসন চাইস্টল 

মামলাগুস্টলা আপস্টড্ট ও মুছস্টত পাস্টরন। 

 

❖ জিাখ আইকস্টন সিক কস্টর স স্তাসরত তথ্য মেখা োস্ট । 
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১.১.৩. মামলার তথ্য সপসড্এফ ও এস্টেল আকাস্টর ড্াউনস্টলাড্ : 

❖ ড্যাশস্ট াস্টড্ ড মামলার শুনাীর তাসলকা মেখুন সিক করস্টল ড্াটাস্ট ি এর িকল 

তস্টথ্যর স স্তাসরত মেখা োস্ট  এ িং সপসড্এফ ও এস্টেল ড্াউনস্টলাড্ এ িং সপ্রন্ট করা 

োস্ট  । 
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১.১.৪. অনুস্টরাধকৃত শুনানীর তাসলকা: 

❖ নাগসরক কর্তডক অনুস্টরাধকৃত শুনানীর তাসলকািমূহ মেখস্টত পাস্ট ন। 

 

 

❖ জেলা প্রিাশক / িহকাসর কসমশনার (ভূসম) শুনানীর তায়রখ প্রদান করবত পারবব। 

তায়রখ প্রদাবনর পর জুম একাউন্ট জসটিং আসবব । 
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১.১.৫. জুম একাউন্ট জসটিংস 

❖ আপানার জুম একাউন্ট জসটিংস করা নাহ থাকবল জুম জসটিং য়নবদ ডশনা অনুসরন 

করুণ। 

 

❖ Zoom Marketplace এ যাওিার পর একাউন্ট ততয়র করা নাহ থাকবল 

sign up কবর য়নন। 

❖ এরপর Develop এ য়িক করুণ এবিং Build App এ য়িক করুন। 

  

https://marketplace.zoom.us/
https://zoom.us/signup
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❖ Build App য়িক করবল য়নবির জপইেট আসবব জসখান জথবক JWT -> 

View here এ য়িক করুন। 

 

❖ JWT -> View here এ য়িক করবল য়নবির জপইেট আসবব। 

 

❖ App Credentials জথবক API key & API Secret কয়প কবর 

য়নন। 
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❖ এরপর Activation এ য়িক করুন , Activate Your App এ য়িক 

করুন। 
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❖ কয়পকৃত API key & API Secret , Zoom App key এবিং 

Zoom Secret Key জত বসান। তারপর সিংরক্ষন করুন বাটবন য়িক 

করুন। 

 

❖ সকল তথ্য পূরন কবর অনুবমাদন করুন। 
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❖ জেলা প্রিাশক / িহকাসর কসমশনার তার ‘মামলার শুনানী ব্য স্থাপনায়’ 

অনুস্টরাধকৃত শুনাসন মেখস্টত পাস্ট ন, সমটিিং সলিংক পাওয়া োস্ট  এ িং তা মথস্টক 

মোগোন করস্টত পাস্টরন।  
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১.১.৬.লগ-আউট করুন: 

❖ ড্যাশস্ট াড্ ড এর উপস্টরর ড্ান পাস্টশর লগ আউট অপশন সিক করার মাধ্যস্টম 

সিস্টেম মথস্টক লগ আউট হওয়া োস্ট ।  
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নাগয়রক ব্যবহার সহায়িকা: 
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১.২. নাগয়রক য়হসাবব লগ-ইন: 

❖ http://oh.lams.gov.bd/ এ য়িয়েট করুন । 

❖ মামলার শুনানীর জন্য অনুস্টরাধ করার জন্য একজন নাগসরক তার প্রস্টয়াজনীয় 

তথ্য প্রোস্টনর মাধ্যস্টম ‘শুনানীর’ জন্য অনুস্টরাধ করস্টত পাস্টরন।  

❖ অনুস্টরাধ করুন  াটস্টন সিস্টকর মাধ্যস্টম নাগসরস্টকর মমা াইস্টলর নাম্বাস্টর একটি 

মভসরসফস্টকশন মকাড্ োস্ট । 

 

 

 

 

 

 

http://oh.lams.gov.bd/
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১.২.১. মমা াইল মভসরসফস্টকশন:  

❖ মভসরসফস্টকশন মকাড্ প্রোস্টনর মাধ্যস্টম একজন নাগসরক সিস্টেস্টমর ড্যাশস্ট াড্ ড 

মেখস্টত পাস্ট ন। 

❖ ***মভসরসফস্টকশন মকাড্টি না পাওয়া মগস্টল “পুনরায় মকাড্ মপ্ররন করুন” সিক 

করুন। 
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১.২.২. ড্যাশস্ট াড্ ড:  

❖ র্যাশববার্ ড এ নাগয়রবকর অনুবরাধকৃত মামলা সমূহ য়বস্তায়রত জদখবত পাবব। 
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১.২.৩. শুনানীর জন্য অনুস্টরাধ করুন: 

❖ শুনানীর জন্য একজন নাগসরক তার প্রস্টয়াজনীয় তথ্য প্রোস্টনর মাধ্যস্টম  শুনানীর 

জন্য অনুস্টরাধ করস্টত পাস্টরন। 
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১.২.৪. শুনানীর অনুস্টরাধিমূহ : 

❖ শুনানীর অনুস্টরাধিমূস্টহর তাসলকাগুস্টলা মেখস্টত পারস্ট ন । 
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১.২.৫.নাগসরক মপ্রাফাইল: 

❖ একজন নাগসরক চাইস্টল তার মপ্রাফাইল ব্য স্থাপনা মেখস্টত পাস্টরন এ িং কাজ 

িম্পন্ন হ ার পর সিস্টেম মথস্টক লগ আউট করস্টত পারস্ট ন। 
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১.২.৬. মনাটিসফস্টকশন: 

❖ অনুবমাদনকৃত মামলার জনাটয় বকশন নাগয়রবকর প্রদানকৃত জমইবল যাবব। 

 

❖ এছাড়া ও র্যাশববাবর্ ড জনাটয় বকশন পাওিা যাবব । 
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❖ শুনায়নর আববদনসমূহ জত শুনায়নর জুম য়লিংকট পাওিা যাবব। 
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❖ জুম য়লিংবক য়িক করার পর জুবমর ওবিবসাইট এ য়নবি যাওিা হবব । এরপর 

লঞ্চ য়মটিং এ য়িক করুন। 
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১.২.৭ শুনানীস্টত উসকল / উপসস্হস্টতর তথ্য: 

❖ এছাড়াও একজন নাগসরক http://oh.lams.gov.bd/hearing/list 

সলস্টে োওয়ার মাধ্যস্টম প্রস্টয়াজনীয় স ভাগ,  মজলা, উপস্টজলা প্রোস্টনর মাধ্যস্টম 

মামলা তাসলকা িমূহ মেখস্টত পারস্ট ন। 

❖ মামলা নিং এ য়িক করুন এবিং মামলার য়বস্তায়রত তথ্য জদখুন এবিং  শুনায়নর েন্য 

আববদন করুন। 

 

  

http://oh.lams.gov.bd/hearing/list
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❖ স স্তাসরত মেখার িাস্টথ িাস্টথ প্রস্টয়াজনীয় তথ্য সেস্টয় পুনরায় শুনাসনর জন্য আস্ট েন 

করস্টত পাস্টরন। 

 

 

 

 

 

মশখ হাসিনার অ োন 

সড্সজটাল হস্টলা জী নমান! 

 


