
ও আর এস (অনলাইন ররজিস্ট্রেশন জসস্ট্রেম) এর রিলা সমবায় কমমকর্ম ার 
মযানয়ুাল। 
 

১। প্রাথজমক র্থযঃ 
এই ডকুস্ট্রমন্টটি রিলা সমবায় কমমকর্ম ার ও আর এস জসস্ট্রেস্ট্রমর বযাবহার উপর একটি 
পুর্মাঙ্গ গাইডলাইন প্রদান করস্ট্রব। রিলা সমবায় কমমকর্ম া সমবাস্ট্রয়র সকল আস্ট্রবদন, 
নরু্ন আস্ট্রবদন, আজপল আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন এবং আরও জবজিন্ন কাি 
করস্ট্রর্ সক্ষম। 

২। জসস্ট্রেস্ট্রমর সারসংস্ট্রক্ষপঃ  
২.১ কমমধারাঃ    
ক্লাস্ট্রয়ন্ট ওয়াকম স্ট্রেশন সঠিকিাস্ট্রব কাি করার িনয জনস্ট্রনাক্ত ধাপগুস্ট্রলা অনসরর্ করস্ট্রর্ 
হস্ট্রবঃ 

১ম ধাপঃ ক্লাস্ট্রয়ন্ট কজিউটার চাল ুকরুন। 

২য় ধাপঃ জিজপএস ইউএসজব মস্ট্রডম/লযান জদস্ট্রয় কজিউটার এর সাস্ট্রথ সংস্ট্র াগ স্থাপন 
করুন। 

৩য় ধাপঃ কজিউটাস্ট্ররর রডস্কটপ রথস্ট্রক মজিলা ফায়ারফক্স(ওস্ট্রয়ব ব্রাউিার) ওস্ট্রপন 
করুন। 

৪থম ধাপঃ মজিলা ফায়ারফস্ট্রক্সর এস্ট্রেসবাস্ট্রর বযাবহারকারীস্ট্রক প্রদত্ত জনধমাজরর্ আইজপ(আইজপ 
এস্ট্রেসটি জসস্ট্রেম অযাডজমজনস্ট্রেটর এর জনকট রথস্ট্রক সংগ্রহ কস্ট্রর জনস্ট্রর্ হস্ট্রব) টাইপ কস্ট্রর 
এন্টার চাপনু। 

৫ম ধাপঃ জনস্ট্রনর রপিটি রদখা  াস্ট্রব।  



  
৬ষ্ঠ ধাপঃ এই রপস্ট্রি আপনার িার্ীয় পজরচয়পস্ট্রের নম্বর ও পাসওয়াডম  জলস্ট্রখ এন্টার 
রপ্রস করুন। 

৭ম ধাপঃ সফলিাস্ট্রব লগইন করার পর জসস্ট্রেম বযাবহারকারী একটি ডযাশস্ট্রবাডম  রদখস্ট্রর্ 
পাস্ট্রব। 



  
এই রপস্ট্রি রিলা সমবায় কমমকর্ম া র্ার জনিস্ব রপ্রাফাইল ইনফরস্ট্রমশন, সকল আস্ট্রবদন, 
নরু্ন আস্ট্রবদন, আজপল আস্ট্রবদন, সফল আস্ট্রবদন, বাজর্ল আস্ট্রবদন এবং রনাটিজফস্ট্রকশন 
রদখস্ট্রর্ পাস্ট্রবন।  

৮ম ধাপঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম র কািঃ 

 অনুসন্ধানঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “অনুসন্ধান” এর উপর জক্লক করস্ট্রল জনস্ট্রনর রপিটি রদখাস্ট্রব। 

 
এখাস্ট্রন জনজদমষ্ট বস্ট্রক্স রকান সমবাস্ট্রয়র ট্রাজকং নম্বর জলস্ট্রখ “অনসুন্ধান” বাটন রপ্রস 
করুন ওই সমবাস্ট্রয়র সকল র্থয রদখাস্ট্রব। 
 
 



 

 



 





 
এই পযাস্ট্রনস্ট্রল রিলা সমবায় কমমকর্ম া “বাজর্ল” ও “অনুস্ট্রমাদন” বাটন জক্লক কস্ট্রর 
সমবায় সিজকম র্ সাধারন র্থয বাজর্ল অথবা অনুস্ট্রমাদন করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন এবং 
“এজডট” ও “আপস্ট্রডট” বাটস্ট্রন জক্লক কস্ট্রর সমবাস্ট্রয়র সদসযস্ট্রদর র্থয আপস্ট্রডট 
করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন।  
সমবায় সিজকম র্ র্থয ডাউনস্ট্রলাড করস্ট্রর্ র্াজলকার উপস্ট্রর বাস্ট্রম জক্লক করস্ট্রর্ 
হস্ট্রব এবং ডাউনস্ট্রলাড করস্ট্রর্ হস্ট্রব। 

 
 সকল আস্ট্রবদনঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “সকল আস্ট্রবদন” এর উপর জক্লক করস্ট্রল প্রথস্ট্রম রিলা 

সমবায় কমমকর্ম া র্ার জনি রিলার সকল আস্ট্রবদন রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। এবং র স্ট্রকান 
রিলার উপর জক্লক করস্ট্রল ঐ রিলার সকল আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা রদখা  াস্ট্রব। 



 
এই রপস্ট্রির মাধযস্ট্রম সকল সমবায় সজমজর্র নাম ও ট্রাজকং নম্বর র্াজরখ অনু ায়ী 
রদখা  াস্ট্রব। এরপর রকান সজমজর্র নাস্ট্রমর উপর জক্লক করস্ট্রল ওই সমবায় 
সজমজর্র সংগঠস্ট্রকর র্থয, সমবাস্ট্রয়র সকল সদস্ট্রসযর র্থয, প্রস্ট্রয়ািনীয় কাগিপস্ট্রের 
র্াজলকা এবং সকল মন্তবয রদখা  াস্ট্রব।  

 নরু্ন আস্ট্রবদনঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “নরু্ন আস্ট্রবদন” এর উপর জক্লক করস্ট্রল প্রথস্ট্রম রিলা 
সমবায় কমমকর্ম া র্ার জনি রিলার নরু্ন আস্ট্রবদন রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। এবং র স্ট্রকান 
রিলার উপর জক্লক করস্ট্রল ঐ রিলার সকল নরু্ন আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা রদখা 
 াস্ট্রব।  

 



এই রপস্ট্রির মাধযস্ট্রম সকল সমবায় সজমজর্র নাম র্াজরখ অন ুায়ী রদখা  াস্ট্রব। 
এরপর র স্ট্রকান সজমজর্র নাস্ট্রমর উপর জক্লক করস্ট্রল ওই সমবায় সজমজর্র সংগঠস্ট্রকর 
র্থয, সমবায় সিজকম র্ সাধারন র্থয, এবং সমবাস্ট্রয়র সকল সদসযস্ট্রদর র্থয 
রদখা  াস্ট্রব। এই রপস্ট্রির সবার জনস্ট্রচ “বাজর্ল” এবং “অনুমদন” নাস্ট্রম ২টি 
অপশন আস্ট্রে।আস্ট্রবদনটি অনুমজদর্ হস্ট্রল পরবর্ী বযবস্থার িনয তর্জর হস্ট্রব এবং 
বাজর্ল করস্ট্রর্ চাইস্ট্রল উপ ুক্ত কারনসহ বাজর্ল করার বযবস্থা থাকস্ট্রব। 

 আজপল আস্ট্রবদনঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “আজপল আস্ট্রবদন” উপর জক্লক করস্ট্রল প্রথস্ট্রম রিলা 
সমবায় কমমকর্ম া র্ার জনি রিলার আজপল আস্ট্রবদন রদখস্ট্রর্  পারস্ট্রবন। এবং 
র স্ট্রকান রিলার উপর জক্লক করস্ট্রল ঐ রিলার সকল আজপল আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা 
রদখা  াস্ট্রব।  

 
এই রপস্ট্রির মাধযস্ট্রম সকল সমবায় সজমজর্র নাম র্াজরখ অন ুায়ী রদখা  াস্ট্রব। 
এরপর র স্ট্রকান সজমজর্র নাস্ট্রমর উপর জক্লক করস্ট্রল ওই সমবায় সজমজর্র সংগঠস্ট্রকর 
র্থয, সমবায় সিজকম র্ সাধারন র্থয, এবং সমবাস্ট্রয়র সকল সদসযস্ট্রদর র্থয 
রদখা  াস্ট্রব। 

 সফল আস্ট্রবদনঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “সফল আস্ট্রবদন” উপর জক্লক করস্ট্রল প্রথস্ট্রম রিলা 
সমাবায় কমমকর্ম ার জনি রিলার সকল সফল আস্ট্রবদন রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। এবং 
র স্ট্রকান রিলার উপর জক্লক করস্ট্রল ঐ রিলার সকল সফল আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা 
রদখা  াস্ট্রব।  



 
সফল আস্ট্রবদস্ট্রনর র্াজলকা রথস্ট্রক সাটিম জফস্ট্রকস্ট্রটর কলাস্ট্রম ডাউনস্ট্রলাস্ট্রড জক্লক কস্ট্রর 
ইউিার সাটিম জফস্ট্রকট ডাউনস্ট্রলাড করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। 
এই রপস্ট্রির মাধযস্ট্রম সকল সমবায় সজমজর্র নাম র্াজরখ অন ুায়ী রদখা  াস্ট্রব। 
এরপর র স্ট্রকান সজমজর্র নাস্ট্রমর উপর জক্লক করস্ট্রল ওই সমবায় সজমজর্র সংগঠস্ট্রকর 
র্থয, সমবায় সিজকম র্ সাধারন র্থয, এবং সমবাস্ট্রয়র সকল সদসযস্ট্রদর র্থয 
রদখা  াস্ট্রব।  

 বাজর্ল আস্ট্রবদনঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  “বাজর্ল আস্ট্রবদন” এর উপর জক্লক করস্ট্রল প্রথস্ট্রম 
রিলা সমবায় কমমকর্ম া র্ার জনি রিলার সকল বাজর্ল আস্ট্রবদন রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। 
এবং র স্ট্রকান রিলার উপর জক্লক করস্ট্রল ঐ রিলার সকল বাজর্ল আস্ট্রবদস্ট্রনর 
র্াজলকা রদখা  াস্ট্রব। 



 
এই রপস্ট্রির মাধযস্ট্রম সকল সমবায় সজমজর্র নাম র্াজরখ অন ুায়ী রদখা  াস্ট্রব। 
এরপর র স্ট্রকান সজমজর্র নাস্ট্রমর উপর জক্লক করস্ট্রল ওই সমবায় সজমজর্র সংগঠস্ট্রকর 
র্থয, সমবায় সিজকম র্ সাধারন র্থয, এবং সমবাস্ট্রয়র সকল সদসযস্ট্রদর র্থয 
রদখা  াস্ট্রব।    

 জফডবযাকঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  জফডবযাক এ জক্লক কস্ট্রর রিলা সমবায় কমমকর্ম া উপস্ট্রিলা 
সমবায় কমমকর্ম ার কাে রথস্ট্রক জনজদমষ্ট রকান সমবায় সজমজর্ জনস্ট্রয় রকান প্রশ্ন 
থাকস্ট্রল জফডবযাক এর মাধযস্ট্রম করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন।  

 
এই রপি রথস্ট্রক সংস্ট্র ািন করুন এ জক্লক কস্ট্রর জফডবযাক জলখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। 



 
 

 রপ্রাফাইলঃ জসস্ট্রেমটি চালু করার পর বযাবহারকাজর ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম র বাম পাস্ট্রশ র্ার 
রপ্রাফাইল রদখস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। 

 



 সাইন আপস্ট্রলাডঃ “সাইন আপস্ট্রলাড” এর মাধযস্ট্রম রপ্রাফাইস্ট্রলর বযাবহারকারী র্ার 
সাইন আপস্ট্রলাড করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। 

  
 

 পাসওয়াডম  পজরবর্ম নঃ পাসওয়াডম  পজরবর্ম স্ট্রন জক্লক কস্ট্রর বযাবহারকারী র্ার 
পাসওয়াডম  পজরবর্ম ন করস্ট্রর্ পারস্ট্রবন। প্রথম নরু্ন পাসওয়াডম  নামক ঘস্ট্রর নরু্ন 
পাসওয়াডম টি জলখস্ট্রর্ হস্ট্রব এবং জির্ীয় ঘস্ট্রর পনুরায় নরু্ন পাসওয়াডম  জলখস্ট্রর্ 
হস্ট্রব।এরপর সাবজমট বাটনটি রপ্রস করস্ট্রর্ হস্ট্রব। 

 
 



 লগআউটঃ ডযাশস্ট্রবাস্ট্রডম  ডান পাস্ট্রশ উপস্ট্রর লগআউট বাটস্ট্রন জক্লক করস্ট্রল 
বযাবহারকারী রপ্রাফাইল রথস্ট্রক লগআউট হস্ট্রয় পুনরায় অযাডজমন লগইন রপস্ট্রি চস্ট্রল 
আসস্ট্রব। 

 
 

  

 

 

 

  


