
ও আর এস (অনলাইন ররজিস্ট্রেশন জসস্ট্রেম) এর ইউিার মানুয়ালঃ 
 

১।প্রাথজমক তথযঃ            
এই ডকুস্ট্রমন্টটি ইউিারস্ট্রক ও আর এস জসস্ট্রেস্ট্রমর ব্যাব্হার ও ইন্সটস্ট্রলশন উপর একটি 
পুর্ণাঙ্গ গাইডলাইন প্রদান করস্ট্রব্। ইউিার এই জসস্ট্রেস্ট্রম জনব্ন্ধন পূব্ণপ্রস্তুজত, সচরাচর 
জিজ্ঞাসা, টিউস্ট্রটাজরয়াল, জিস ও চািণ , আইন ও জব্জি সম্পস্ট্রকণ  িানস্ট্রত পারস্ট্রব্ ও িমণ 
ডাউনস্ট্রলাড করস্ট্রত পারস্ট্রব্, র াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত পারস্ট্রব্ এব্ং মতামত প্রদান করস্ট্রত 
পারস্ট্রব্। 

২।জসস্ট্রেস্ট্রমর সারসংস্ট্রেপঃ 

২.১ কমণিারাঃ 
ক্লাস্ট্রয়ন্ট ওয়াকণ স্ট্রেশন সঠিকভাস্ট্রব্ কাি করার িনয জনস্ট্রনাক্ত িাপগুস্ট্রলা অনসরর্ করস্ট্রত 
হস্ট্রব্ঃ 

১ম িাপঃ ক্লাস্ট্রয়ন্ট কজম্পউটার চাল ুকরুন। 

২য় িাপঃ জভজপএস ইউএসজব্ মস্ট্রডম/লযান জদস্ট্রয় কজম্পউটার এর সাস্ট্রথ সংস্ট্র াগ স্থাপন 
করুন। 

৩য় িাপঃ কজম্পউটাস্ট্ররর রডস্কটপ রথস্ট্রক মজিলা িায়ারিক্স(ওস্ট্রয়ব্ ব্রাউিার) ওস্ট্রপন 
করুন। 

৪থণ িাপঃ ওস্ট্রয়ব্ ব্রাউিার রথস্ট্রক http://www.geeksntechnology.com/ors 
জলস্ট্রে এন্টার রপ্রস করুন। 

৫ম িাপঃ জনস্ট্রনর রপিটি রদো  াস্ট্রব্।  



 



 

 

৬ষ্ঠ িাপঃমযানুব্ার পজরজচজতঃ  

রহামস্ট্রপিঃস্ট্রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্াস্ট্রর রহাম আইকস্ট্রন জক্লক করস্ট্রল জনস্ট্রনর রপিটি রদোস্ট্রব্। 

 



 
জনব্ন্ধন পূব্ণপ্রস্তুজতঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “জনব্ন্ধন পরুপ্রস্তুজত” রত জক্লক করস্ট্রল 
ইউিারজনব্ন্ধন করস্ট্রত চাইস্ট্রল জক জক তথয প্রস্ট্রয়ািন তা রদোস্ট্রব্। 



 

সচরাচর জিজ্ঞাসাঃ রহামস্ট্রপি রথস্ট্রক মযানবু্ার এ “সচরাচর জিজ্ঞাসা” রত জক্লক করস্ট্রল 
সচরাচর জিজ্ঞাসা করা প্রস্ট্রনাত্তর রদো  াস্ট্রব্। 



 
টিউটজরয়ালঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “টিউটজরয়াল” এ জক্লক করস্ট্রল সমব্ায় 
অনলাইন জনব্ন্ধস্ট্রনর প্রাথজমক আস্ট্রব্দন প্রজিয়ার একটি জভজডও টিউটজরয়াল রদো 
 াস্ট্রব্। 



 
জিস ও চািণ ঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “জিস ও চািণ ” এ জক্লক করস্ট্রল জনব্ন্ধন 
করস্ট্রত একিন ইউিাস্ট্ররর প্রস্ট্রয়ািনীয় জিস ও চাস্ট্রিণ র তাজলকা রদো  াস্ট্রব্। 



 
আইন ও জব্জিঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানবু্ার রথস্ট্রক “আইন ও জব্জি” এ জক্লক কস্ট্রর “সমব্ায় 
সজমজত আইন”, “সমব্ায় সজমজত জব্জিমালা”, “িাতীয় সমব্ায় নীজত”, “উপআইন” 
ডাউনস্ট্রলাড করা  াস্ট্রব্। 



 
ডাউনস্ট্রলাড িমণঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “ডাউনস্ট্রলাড িমণ” এ জক্লক কস্ট্রর সমব্ায় 
অজিদপ্তস্ট্ররর “অঙ্গীকারনামা (ষ্ট্যাম্প)”, “অঙ্গীকারনামা-২”, “ইউজসও 
কর্তৃ কপ্রত্তয়নপত্র”, “িমা-েরচ জহসাব্ সংিান্ত প্রতযয়ন পত্র”, “িমা েরচ জহসাব্”, 
“জনব্ন্ধন িাইল দাজেস্ট্রলর আস্ট্রব্দন”, “প্রাক্কজলত ব্াস্ট্রিট”, 
“ব্যব্স্থাপনাকমিটিরপ্রতযয়নপত্র”, “ব্যব্স্থাপনাকমিটিরসদসযদদরদিাব্াইলনম্বর”, 
“রমম্বার কর্তৃ কঅমিসভাড়ার প্রতযয়নপত্র”, “রশয়ার ও সঞ্চস্ট্রয়র জব্স্তাজরত তাজলকা”, 
“সমব্ায় সজমজত জনব্ন্ধন পূব্ণব্তী তদন্ত প্রজতস্ট্রব্দন-শতদল”, “ব্াংলাস্ট্রদশ রগস্ট্রিট” 
ডাউনস্ট্রলাড করা  াস্ট্রব্। 



 



র াগাস্ট্র াগঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “র াগাস্ট্র াগ” এ জক্লক করস্ট্রল সমব্ায় অনলাইস্ট্রন 
জনব্ন্ধন করস্ট্রত রকান সমসযা হস্ট্রল সমব্ায় অজিদপ্তর ও কাজরগজর সহায়তা প্রদানকারী 
প্রজতষ্ঠাস্ট্রনর র াগাস্ট্র াস্ট্রগর তথয পাওয়া  াস্ট্রব্। 

 
মতামতঃ রহামস্ট্রপস্ট্রি মযানুব্ার রথস্ট্রক “ডাউনস্ট্রলাড িমণ” এ জক্লক কস্ট্রর ইউিার তার 
ব্যজক্তগত জকছু তথয প্রদান কস্ট্রর র মন “মতামত প্রদানকারীর নাম”, “রমাব্াইল”, 
“ইস্ট্রমল(ঐজিক)” এব্ং জনিণাজরত স্থাস্ট্রন “মতামস্ট্রতর জব্ষয়” ও “মতামস্ট্রতর জব্ব্রর্” 
জলস্ট্রে “সাব্জমট করুন” ব্াটনটি রপ্রস করস্ট্রত হস্ট্রব্। 



 

 

৭ম িাপঃ িাইল ট্র্যাজকং- ইউিাস্ট্ররর আস্ট্রব্দনপত্র এই মুহূস্ট্রতণ  রকান অব্স্থায় আস্ট্রছ 
িানস্ট্রত ররজিস্ট্রেশস্ট্রনর সময় প্রদানকৃত ট্র্যাজকং নম্বর জদস্ট্রয় ইউিার িাইল ট্র্যাজকংএর 
মািযস্ট্রম েুুঁিস্ট্রত পারস্ট্রব্। 

 



৮ম িাপঃ ইউিার সংগঠক হস্ট্রল জসস্ট্রেস্ট্রম লগইন করস্ট্রত চাইস্ট্রল “সংগঠক লগইন” 
ব্স্ট্রক্স জক্লক করস্ট্রত হস্ট্রব্। 

 
এব্ার লগইন িস্ট্রমণ ইউিার রমাব্াইল নাম্বার ও পাসওয়াডণ  জলস্ট্রে লগইন এ রপ্রস কস্ট্রর 
হস্ট্রব্। 

 



ইউিার পাসওয়াডণ  ভুস্ট্রল রগস্ট্রল পাসওয়াডণ  পুনরুুদ্ধার করস্ট্রত “পাসওয়াডণ  পুনরুুদ্ধার” 
ব্াটনটি জক্লক করস্ট্রত হস্ট্রব্। 

একিন ইউিার সব্ণচ্চ জতন পাসওয়াডণ  পুনরুদ্ধার করস্ট্রত পারস্ট্রব্। পরব্তীস্ট্রত ইউিার 
রক কাজরগজর সহায়তার িনয জসস্ট্রেস্ট্রম জনস্ট্রন কাজরগজর সহায়তার নম্বস্ট্রর র াগাস্ট্র াগ 
করস্ট্রত হস্ট্রব্। 

 
র  রপিটি ওস্ট্রপন হস্ট্রব্ রসোস্ট্রন রমাব্াইল নাম্বার জলস্ট্রে “সাব্জমট করুন” রপ্রস করস্ট্রত 
হস্ট্রব্। 

 

৯ম িাপঃ সমব্ায় অজিদপ্তস্ট্রর রমইল অথব্া রিান করস্ট্রত রহামস্ট্রপস্ট্রি জনস্ট্রচ ইস্ট্রমইল 
অযাস্ট্রেস এ অথব্া রিান নম্বর রথস্ট্রক করা  াস্ট্রব্। 



 
১০ম িাপঃ ব্াংলা জলেস্ট্রত সমসযা হস্ট্রল জসস্ট্রেস্ট্রমর উপস্ট্রর ডাস্ট্রন “ব্াংলা জলেস্ট্রত সমসযা 
হস্ট্রল” রত জক্লক করস্ট্রল ব্াংলা জলোর একটি পুরনাঙ্গ গাইডলাইন পাওয়া  াস্ট্রব্। 

 
১১তম িাপঃ অনলাইন জনব্ন্ধন করস্ট্রত “অনলাইন জনব্ন্ধন” এ জক্লক করস্ট্রত হস্ট্রব্। 
তাহস্ট্রল সংগঠক জনব্ন্ধন িমণ রদোস্ট্রব্। 

জনব্ন্ধন িস্ট্রমণ “সমব্ায় সংগঠস্ট্রকর নাম”, “িাতীয় পজরচয় পত্র নং”, “রমাব্াইল 
নাম্বার”, “ই-রমইল(ঐজিক)” প্রদান করস্ট্রত হস্ট্রব্। 

“উপস্ট্রর প্রদত্ত সকল তথয সঠিক” এর পাস্ট্রশ টিক জদস্ট্রয় “সাব্জমট করুন” জক্লক করস্ট্রত 
হস্ট্রব্।  

১২তম িাপঃ অনলাইন জনব্ন্ধস্ট্রনর পর ইউিারস্ট্রক জসস্ট্রেস্ট্রম লগইন কস্ট্রর সমব্াস্ট্রয়র 
কা ণালয় জনব্ণাচন করস্ট্রত হস্ট্রব্। 



 
ইউিাস্ট্ররর রমাব্াইল নম্বর ও পাসওয়াডণ  জদস্ট্রয় লগইন করস্ট্রত হস্ট্রব্। 



 
এব্ার “জব্ভাগ”, “রিলা”, “উপস্ট্রিলা” জনব্ণাচন কস্ট্রর “সমব্ায় জনব্ন্ধন” এ জক্লক 
করস্ট্রত হস্ট্রব্। এব্ার প্রস্তাজব্ত সমব্াস্ট্রয়র প্রাথজমক আস্ট্রব্দন িমণ পূরন করস্ট্রত হস্ট্রব্। 

এেন প ণন্ত সকল রিলা উপস্ট্রিলায় সমব্ায় রসব্াটি চালু হয়জন। সমব্ায় রসব্ার 
ব্াইস্ট্রর রকান রিলা ব্া উপস্ট্রিলা জনব্ণাচন করস্ট্রল ইউিার একটি সতকীকরর্ ব্াতণ াটি 
রদেস্ট্রত পাস্ট্রব্ন। 



 
ইউিার সমব্ায় রসব্ার অন্তভুণ ক্ত রকান রিলা উপস্ট্রিলা জনব্ণাচন করস্ট্রল জনব্ন্ধন প্রাজপ্তর 
র াগযতা এব্ং শতণ াব্লী রদেস্ট্রত পাস্ট্রব্ন। ইউিার রক অব্শযই প্রদত্ত শতণ াব্লী পড়স্ট্রত 
হস্ট্রব্ তারপর সম্মজত ব্াটন জক্লক করস্ট্রত হস্ট্রব্। শতণ াব্লী না পস্ট্রড় রকান ইউিার সম্মজত 
ব্াটন জক্লক করস্ট্রত পারস্ট্রব্ন না। 



 
 



 

 



 
এই রপস্ট্রি সমব্াস্ট্রয়র প্রস্তাজব্ত নাম, কা ণালস্ট্রয়র ঠিকানা (জব্ভাগ,স্ট্রিলা,উপস্ট্রিলা), 
জব্স্তাজরত ঠিকানা, সমব্াস্ট্রয়র রের্ী, সমব্াস্ট্রয়র প্রাথজমক তথয(প্রজতটি রশয়াস্ট্ররর মূলয, 
প্রস্তাজব্ত রমাট রশয়ার সংেযা, প্রস্তাজব্ত অনুমজদত রশয়ার মলূিন, জব্জিত রশয়ার 
সংেযা, পজরশজিত রশয়ার মলূিন, সদসয জনব্ণাচনী এলাকা, সমব্াস্ট্রয়র কমণ 
এলাকা)এব্ং “সমব্ায় সংগঠস্ট্রনর উস্ট্রেশয” ব্স্ট্রক্স কমপস্ট্রে ২৫০ শস্ট্রে সমাব্ায় 
সংগঠস্ট্রনর উস্ট্রেশয জলেনু এব্ং“পরব্তী পাতায়  ান” জক্লক করুন। 



 



পস্ট্ররর রপস্ট্রি পুরুষ ও মজহলা সদসয সংেযা জলেনু। এরপর জনস্ট্রনর রপিটি রদোস্ট্রব্ 
রসোস্ট্রন সকল সদস্ট্রসযর নাম ও পজরচয় পত্র নাম্বার জলেনু। 





 



উপস্ট্ররর সব্ তথয সঠিক এর পাস্ট্রশ টিক জদন। পূস্ট্রব্ণর পষৃ্ঠায় রকান তথয সংস্ট্রশািন 
করস্ট্রত চাইস্ট্রল “ <- পূস্ট্রব্ণর পষৃ্ঠা সংস্ট্রশািস্ট্রন” জক্লক করুন। সকল তথয সঠিকভাস্ট্রব্ 
প্রদান হস্ট্রল “আস্ট্রব্দনটি রদেুন” জক্লক করুন। 

আস্ট্রব্দনটির সকল তথয রদো  াস্ট্রব্। 





 
এব্ার “সাব্জমট করুন” ব্াটস্ট্রন জক্লক করুন। জনস্ট্রনর রপিটি রদোস্ট্রব্। 



 



 
এরপর ইউিাস্ট্ররর রমাব্াইস্ট্রল একটি এসএমএস পাঠাস্ট্রনা হস্ট্রব্। 



এব্ার লগআউট করস্ট্রত “লগ আউট” এ জক্লক করুন।  

 
 

 

 


