Device Installation (For Android Device/Tablet PC)
 আপনার Android Device/Tablet PC- তে
ফিঙ্গারফিণ্ট ফিভাইস ইনস্টল করার জন্য ফনচের
ফলঙ্কটিচে ফিক কচর িচয়াজনীয় সিটওয়যারটি (APK
File) িাউনচলাি করুন |
For Android Device/Tab/Mobile Click here

আপনার Android Device টি

or

অবশ্যই Android version 4.0
অেবা োর উচবচ হচে হচব।

type the following url in the browser address bar
http://sislbd.com/ecourt/SISL-WebAPI.apk
it will download the following file in your device.

 Download করা APK file টি খুজচে file
manager এর apk folder ফিক কচর োে চ
ুঁ ফনফন|
অপশন তেচক SISL-WebAPI.apk খুচজ

 OTG

Cable

দিয়ে

আপনার

Fingerprint Device টি Android
Device এর সায়ে সংযুক্ত করুন। তারপর
দনয়ি েদিত SISL-WebAPI.apk এর উপর
ফিক কচর আচশপাচশর window অনুযায়ী apk
টি Install করুন।

 ফকছুক্ষচের মচে apk টি Install হচব|
Open/Ok বাটচন ফিক কচর Installation সম্পূে চ
করুন।



ছবিতে বিতদেবিে message টি দদখাতে OTG
Cable টি খুতে পুিরায় Device এর সাথে
সংযুক্ত করুি।

 Device সংযুক্তক্তর পর োে িাবে জ্বতে উঠতি।
এরপর Device টি আিার Disconnect কতর
আিার Connect করুি। Connect করার পর
ছবিতে বিতদেবিে window এর মে একটি
Window দদখাতি।

 আপনার ফিভাইসটি এখি www.ecourt.gov.bd ফসচস্টচম ফিঙ্গারফিণ্ট গ্রহচের জন্য িস্তুে।
 আপনার ফিভাসটি ফিঙ্গারফিণ্ট গ্রহচের জন্য িস্তুে ফকনা ো যাোই করচে োইচল1.

আপনার Android mobile থেয়ক তয তকান ব্রাউজার (google crome/mozila firefox) খুলুন এবং ফনচের
Url টি টাইপ করুন এবং কী তবাচি চ Enter বাটন োপুন-

localhost:9000
2.

যফি ফিঙ্গারফিণ্ট ফভভাইসটিচে লাল আচলা জ্বচল উচে েচব ফিভাইসটি যোযেভাচব সংযুক্ত হচয়চে। োইচল আপনার /
অন্য কাচরা/ আঙ্গুল ফিঙ্গারফিণ্ট ফিভাইসটিচে তরচে Url- টিচে Enter করুন| ফনচের Window এর মে িাটা
তিেচে পাচবন| যা ফিঙ্গারফিন্ট গ্রহচনর ফেহ্ন।

 ভাচলা ফিঙ্গারফিণ্ট গ্রহচের জন্য:1.

ফিভাইসটি পফরস্কার ও শুষ্ক ফকনা তিচে ফনন।

2.

আঙ্গুলটি পফরস্কার ও শুষ্ক ফকনা তিচে ফনন।

3.

ফিঙ্গারফিণ্ট ফিভাইচসর উপর িেচম বাম হাচের বৃদ্ধাঙ্গুফলটি যোযেভাচব বফসচয় হালকাভাচব োপ ফিচয় ধরুন ও
ফসচস্টচম সংফিষ্ট আঙ্গুচলর েফবর উপর ফিক করুন এবং সংরক্ষে করুন। ফসচস্টচমর েফবর উপর আঙ্গুচলর োপ তিেচে
পাচবন, োপটি পেন্দ না হচল জবভৎবংয কচর পুনরায় গ্রহে করুন এবং সংরক্ষে করুন।
Finger Print Device Installation এর তক্ষচে তযচকান সমস্যার জন্য অনুগ্রহ কচর তযাগাচযাগ করুন
Mobile : 01935500900, 01775012358; Email:spectrum.ecourt@gmail.com

