
ও আর এস (অনলাইন ররজিস্ট্রেশন জসস্ট্রেম) এর উপস্ট্রিলা সমবায় 

কমমকর্ম ার মযানুয়াল 

১। প্রাথজমক র্থযঃ    
এই ডকুমেন্টটি ও আর এস এর ব্যাব্হামরর উপর উপমেলা সেব্ায় অফিসার এর 
েন্য একটি পরুন্াঙ্গ গাইডলাইন্ প্রদান্ করমব্। এখামন্ ইউোর ব্লমে উপমেলা 
সেব্ায় অফিসার কক কব্াঝামন্া হময়মে। 

২। জসস্ট্রেস্ট্রমর সারসংস্ট্রেপঃ 
কেমধারাাঃ 

ক্লাময়ন্ট ওয়াকম মেশন্ সঠিকভামব্ কাে করার েন্য ফন্মনাক্ত ধাপগুমলা অন্সরণ করমে 
হমব্াঃ 

১ে ধাপাঃ ক্লাময়ন্ট কফিউটার চাল ুকরুন্। 

২য় ধাপাঃ ফভফপএস ইউএসফব্ েমডে/লযান্ ফদময় কফিউটার এর সামে সংম াগ স্থাপন্ 
করুন্। 

৩য় ধাপাঃ কফিউটামরর কডস্কটপ কেমক েফেলা িায়ারিক্স(ওময়ব্ ব্রাউোর) ওমপন্ 
করুন্। 

৪েম ধাপাঃ েফেলা িায়ারিমক্সর এমেসব্ামর ব্যাব্হারকারীমক প্রদত্ত ফন্ধমাফরে 
আইফপ(আইফপ এমেসটি ফসমেে অযাডফেফন্মেটর এর ফন্কট কেমক সংগ্রহ কমর ফন্মে 
হমব্) টাইপ কমর এন্টার চাপুন্। 

৫ে ধাপাঃ ফন্মনর কপেটি কদখা  ামব্। 



 

এই কপে কেমক ব্যাব্হারকারী “DOC Manual”, “UCO Manual”, “DCO 

Manual” ডাউন্মলাড করমে পারমব্ এব্ং সেব্ায় সিফকম ে কন্াটিশ কদখমে পারমব্।   

৬ষ্ঠ ধাপাঃ এই কপমে আপন্ার োেীয় পফরচয়পমের ন্ম্বর ও পাসওয়াডম  ফলমখ এন্টার 
কপ্রস করুন্। 

৭ে ধাপাঃ সিলভামব্ লগইন্ করার পর ফসমেে ব্যাব্হারকারী একটি ডযাশমব্াডম  
কদখমে পামব্। 



  

এই কপমে উপমেলা সেব্ায় কেমকেম া োর ফন্েস্ব কপ্রািাইল ইন্িরমেশন্, সকল 
আমব্দন্, ন্েুন্ আমব্দন্, সিল আমব্দন্ কদখমে পামব্ন্ এব্ং ক মকামন্া সেব্াময়র 
অন্ুসন্ধান্ করমে পারমব্ন্। 

৮ে ধাপ- ড্যাশস্ট্রবাড্ম  পজরজিজর্ঃ  

 অন্ুসন্ধান্াঃ ডযাশমব্ামডম  “অন্ুসন্ধান্” এর ফন্ফদমষ্ট ব্মক্স ককান্ সেব্াময়র ট্রাফকং 
ন্ম্বর ফলমখ “অন্ুসন্ধান্” ব্াটন্ কপ্রস করুন্ ওই সেব্াময়র সকল েেয কদখামব্। 

 
 
 



এরপর ফন্মনর কপেটি কদখা  ামব্। 

 

 



 



 

 
 

 সকল আমব্দন্াঃ ডযাশমব্ামডম  “সকল আমব্দন্” এর উপর ফক্লক করমল প্রেমে 
উপমেলা সেব্ায় কেমকেম া োর ফন্ে উপমেলার সকল আমব্দন্ কদখমে 
পারমব্ন্। এব্ং ক মকান্ উপমেলার উপর ফক্লক করমল ঐ উপমেলার সকল 
আমব্দমন্র োফলকা কদখা  ামব্। 



 
এই কপমের োধযমে সকল সেব্ায় সফেফের ন্াে ও ট্রাফকং ন্ম্বর োফরখ 
অন্ু ায়ী কদখা  ামব্। এরপর ককান্ সফেফের ন্ামের উপর ফক্লক করমল ওই 
সেব্ায় সফেফের সংগঠমকর েেয, সেব্াময়র সকল সদমসযর েেয, প্রময়ােন্ীয় 
কাগেপমের োফলকা এব্ং সকল েন্তব্য কদখা  ামব্। 
 

 ন্েুন্ আমব্দন্াঃ ডযাশমব্ামডম  “ন্েুন্” আমব্দমন্র উপর ফক্লক করমল প্রেমে 
উপমেলা সেব্ায়  কেমকেম া োর ফন্ে উপমেলার সকল ন্েুন্ আমব্দন্ কদখমে 
পারমব্ন্ এব্ং ক মকান্ উপমেলার উপর ফক্লক করমল ঐ উপমেলার সকল ন্েুন্ 
আমব্দমন্র োফলকা কদখা  ামব্। 



 
এই কপমের োধযমে সকল সেব্ায় সফেফের ন্াে োফরখ অন্ ুায়ী কদখা  ামব্। 
এরপর ক মকান্ সফেফের ন্ামের উপর ফক্লক করমল ওই সেব্ায় সফেফের 
সংগঠমকর েেয, সেব্ায় সিফকম ে সাধারন্ েেয, এব্ং সেব্াময়র সকল 
সদসযমদর েেয কদখা  ামব্। এই কপমের সব্ার ফন্মচ “ফন্ফিে করুন্” ন্ামে 
১টি ব্াটন্ আমে। আমব্দন্টি ফন্ফিে হমল পরব্েী ব্যব্স্থার েন্য তেফর হমব্। 

 



 



 



 

উপমেলা সেব্ায় কেমকেম া চাইমল েন্তব্য ব্মক্স েন্তব্য ফলখমে পারমব্ন্ ন্াহমল 
িাইল আপমলাড কমরও েন্তব্য ফদমে পারমব্ন্।  
চাইমল েন্তব্য পযামন্মলর িাইল কেমক েন্তব্য িাইল ডাউন্মলাড করমে পারমব্ন্ 
এব্ং সেব্ায় সিফকম ে েেয ডাউন্মলাড করমে োফলকার উপমর ব্ামে ফক্লক 
করমে হমব্ এব্ং ডাউন্মলাড করমে হমব্। 

 



 সিল আমব্দন্াঃ ডযাশমব্ামডম  “সিল আমব্দন্” উপর ফক্লক করমল প্রেমে 
উপমেলা সেব্ায়  কেমকেম া োর ফন্ে উপমেলার সিল আমব্দন্ কদখমে 
পারমব্ন্ এব্ং ক মকান্ উপমেলার উপর ফক্লক করমল ঐ উপমেলার সকল সিল 
আমব্দমন্র োফলকা কদখা  ামব্।  

 
এই কপমের োধযমে সকল সেব্ায় সফেফের ন্াে োফরখ অন্ ুায়ী কদখা  ামব্। 
এরপর ক মকান্ সফেফের ন্ামের উপর ফক্লক করমল ওই সেব্ায় সফেফের 
সংগঠমকর েেয, সেব্ায় সিফকম ে সাধারন্ েেয, এব্ং সেব্াময়র সকল 
সদসযমদর েেয কদখা  ামব্। 

 ফিডব্যাকাঃ ডযাশমব্ামডম  ফিডব্যাক এর উপর ফক্লক করমল উপমেলা সেব্ায় 
কেমকেম া কেলা সেব্ায় কেমকেম ার পাঠামন্া ফিডব্যাক কদখমে পারমব্ন্ এব্ং কসই 
ফিডব্যাক এর উত্তর ফদমে পারমব্ন্। ফেফন্ ফন্মে কেমক ন্েুন্ কমর ককান্ 
ফিডব্যাক ফলখমে পারমব্ন্ ন্া।



  
 কপ্রািাইলাঃ কপ্রািাইল ব্যাব্হারকারী ডযাশমব্ামডম  োর কপ্রািাইমলর সকল েেয 

কদখমে পারমব্ন্। 

 



 পাসওয়াডম  পফরব্েম ন্াঃ কপ্রািাইল কেমক পাসওয়াডম  এ ফক্লক কমর ন্েুন্ 
পাসওয়াডম টি ফলখমে হমব্ এব্ং ফিেীয় ঘমর পনু্রায় ন্েুন্ পাসওয়াডম  ফলখমে 
হমব্।এরপর সাব্ফেট ব্াটন্টি কপ্রস করমে হমব্। 

 
 লগআউটাঃ ডযাশমব্ামডম  উপমর ডান্ পামশ লগআউট ব্াটমন্ ফক্লক করমল 

ব্যাব্হারকারী কপ্রািাইল কেমক লগআউট হময় পুন্রায় অযাডফেন্ লগইন্ কপমে 
চমল আসমব্। 

 
 



 

 

 


