
ও আর এস (অনলাইন ররজিস্ট্রেশন জসস্ট্রেম) এর অযাডজমন প্যাস্ট্রনল 

এর ব্যব্হাস্ট্ররর মযানুস্ট্রেল  

 

১। প্রাথজমক তথয ঃ   

 এই ডকুমেন্টটি ও আর এস এর অ্যাডমেন েমডউল এর ব্যাব্হার এর উপর একটি পুননাঙ্গ গাইডলাইন 

প্রদান করমব্ । এই মসমেে এর অ্যাডমেন ইউজার ব্লমে ও আর এস এর অ্যাডমেমনমেটিভ ইউজার কক 

কব্াঝামনা হমেমে । অ্যাডমেন ইউজার মসমেে কসটআপ, ইউজার েযামনজমেন্ট সহ মব্মভন্ন কাজ করমে 

সক্ষে ।  

২ | জসস্ট্রেম এর সারসংস্ট্রেপ্  

২.১ কমমধারা 

ক্লামেন্ট ওোকন মেশন সঠিকভামব্ কাজ করার জনয অ্ব্শযই মনমনাক্ত ধাপ গুমলা অ্নুসরণ করমে হমব্ ঃ  

১ে ধাপ- ক্লামেন্ট কমিউটার চালু করুন; 

২ে ধাপ- মভমপএস ইউএসমব্ েমডে/লযান মদমে কমিউটামরর সামে সংম াগ স্থাপন করুন; 

৩ে ধাপ- কমিউটামরর কডস্কটপ কেমক েমজলা ফাোরফক্স (ওমেব্ ব্রাউজার) ওমপন করুন; 

৪েন ধাপ-েমজলা ফাোরফমক্সর এযামেস ব্ামর ব্যব্হারকারীমক প্রদত্ত মনধনামরে আইমপ (আইমপ এযামেসটি 

মসমেে এযাডমেমনমেটর এর মনকট কেমক সংগ্রহ কমর মনমে হমব্) টাইপ কমর এন্টার চাপুন; 

৫ে ধাপ- মনন মলমিে পাোটি ওমপন হমব্। 



 

৬ষ্ঠ ধাপ- এই কপইজ এ আপনার জােীে পমরচেপত্র নম্বর ও পাসওোডন  মলমি এন্টার ব্াটন এ মক্লক করুন 

৭ে ধাপ- সফলভামব্ লগইন করার পর মসমেে ব্যব্হারকারী একটি ডযাশমব্াডন  কদিমে পামব্ন। 



 

এই পাোে এডমেন ইউজার মনজস্ব কপ্রাফাইল ইনফরমেশন, সকল আমব্দন, নেুন আমব্দন, সফল 

আমব্দন, ব্ামেল আমব্দন, অ্মভম াগসেূহ, আমপলসেূহ এব্ং কনাটিমফমকশন কদিমে পামব্ন। 

 

৮ে ধাপ- কেনু পমরমচমে 

 প্রমেমব্দন  প্রমেমব্দন কদিমে কেনু কেমক প্রমেমব্দমন মক্লক কমর মনমদন ষ্ট সেে সীোর েমধয 

প্রমেমব্দন কদিমে ক  োমরি কেমক ক  োমরি প নন্ত প্রমেমব্দন কদিমে ইচু্ছক কসই োমরি 

মনধনারণ কমর অ্নুসন্ধান ব্মক্স মক্লক করমে হমব্। 



 
এরপর ইউজার মনমনর কপজটি কদিমে পামব্ন। 

 
 কেনকেন া / কেনচারী েেয : এই কেনু অ্ধীনস্থ দুমটা সাব্-কেনুর োধযমে কাজ কমর 



 

o ক) নেুন কেনকেন া / কেনচারী : এই কেনুর োধযমে ক মকামনা মব্ভাগীে, কজলা এব্ং 

উপমজলার কেনকেন ার সকল েেয মনব্ন্ধন করা  াে। মেন ুমেকে েেমের্ম া 
েেমচারীর র্কেে ক্লিে েকর নরু্ন কেনকেন া / কেনচারী কে মক্লক কমর মনমনর 
কপজটি কদিা  ামব্। 

 
এই কপমজ কেনস্থল মনব্নাচন করমল মব্ভাগ ও কজলা মনব্নাচমনর ব্ক্স কদিামব্। কসিান কেমক 

মব্ভাগ ও কজলা মনব্নাচন কমর কমন্টমনউ ব্াটমন মক্লক করমে হমব্। 

মনমনর কপজটি কদিা  ামব্। কসিান কেমক ক মকামনা মব্ভাগীে, কজলা এব্ং উপমজলার 

কেনকেন ার সকল েেয মনব্ন্ধন করা  ামব্। 



 
o ি) সকল কেনকেন া / কেনচারী োমলকা  : এই কেনুর োধযমে ক মকামনা মব্ভাগীে, কজলা 

এব্ং উপমজলার কেনকেন ার সকল েেয প নমব্ক্ষণ করা  াে।  

কেনু কেমক কেনকেন া কেনচারীর েমেয মক্লক কমর কেনকেন া / কেনচারীর োমলকা কে মক্লক 

কমর মনমনর কপজটি কদিা  ামব্। 

 



এই কপমজ কেনস্থল মনব্নাচন করমল মব্ভাগ ও কজলা মনব্নাচমনর ব্ক্স কদিামব্। কসিান কেমক 

মব্ভাগ ও কজলা মনব্নাচন কমর কমন্টমনউ ব্াটমন মক্লক করমে হমব্। মনমনর কপজটি কদিামব্। 

 
 পদমব্ পমরব্েন ন: এই কেনুর োধযমে ক মকামনা মব্ভাগীে, কজলা এব্ং উপমজলার কেনকেন ার পদমব্ 

পমরব্েন ন করা  াে 

 
কেনস্থল মনব্নাচন কমর মনমনর কপজ কেমক পদব্ী পমরব্েন ন করমে পারমব্ন। 



 
 ব্দমল ব্যব্স্থাপনা: এই কেনুর োধযমে ক মকামনা মব্ভাগীে, কজলা এব্ং উপমজলার কেনকেন া কক এক 

সমেমে অ্মফস কেমক অ্নয সমেমের অ্মফস ব্দমল করা  াে 

 
 এস এে এস : এই কেনুর োধযমে অ্যাডমেন সকল এস.এে.এস সিমকন ে েেয কদিমে পামরন 



 

 

 সেব্াে এলাকা অ্নুমোদন  এই কেনুর োধযমে অ্যাডমেন সেব্ামের এলাকা মনধনারণ করমে পারমব্ন। 

 



এই কপমজ অ্যাকশান এ মক্লক কমর ককান এলাকা কক অ্নুমোমদে অ্েব্া অ্নুনমোমদে করমে 

পারমব্ন।  

 েোেে: এই কেনুর োধযমে অ্যাডমেন, েোেেকারীর নাে, কফান নম্বর, ইমেইল, েোেমের মব্ষে 

এব্ং েোেমের মব্ব্রণ োমরি সহ কদিমে পামরন 

 
 সেব্াে অ্মধদপ্তর  এই কেনুমে মক্লক কমর অ্যাডমেন সেব্াে অ্মধদপ্তমরর কহােমপজ কদিমে 

পারমব্ন। 



 

 



 
 

 

 কনাটিশ  এই কেনুর োধযমে অ্যাডমেন কনাটিশমব্াডন  কদিমে পারমব্ন। 

 



অ্যাডমেন কনাটিমশর অ্ব্স্থা কে মক্লক কমর কনাটিশ প্রকামশে অ্েব্া অ্প্রকামশে করমে পারমব্ন। 

ককান কনাটিশ ব্ন্ধ রািমে চাইমল ব্ন্ধ রািুন এ মক্লক কমর কনাটিশটি ব্ন্ধ কমর মদমে পারমব্ন। 

নেুন ককান কনাটিশ মদমে কনাটিশ মদন এ মক্লক কমর কনাটিশ টি মলমি প্রকাশ করমে পারমব্ন। 

 

৯ে ধাপ: কেনুব্ার পমরমচমে 

 সকল আমব্দন : ডযাশমব্াডন  এ "সকল আমব্দন" ব্মক্সর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর 

আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ | এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক করমল সকল 

আমব্দন এর োমলকা কদিা  ামব্ 



 
এই কপজ এর োধযমে সকল সেব্াে সমেমের নাে ও কেমকং নম্বর োমরি অ্নু ােী কদিা  ামব্ |  

 
এরপর ককামনা  সমেমের নাে এর উপর মক্লক করমল ওই সেব্াে সমেমের সংগঠক এর েেয, 

সেব্াে সিমকন ে সাধারণ েেয, সেব্াে এর সকল সদসযমদর েেয, প্রমোজনীে কাগজপমত্রর 

োমলকা এব্ং সকল েন্তব্য কদিা  ামব্ 



 

 

  



 

 
অ্োডক্লেন সেল র্েে মেখার পর সংগঠনটি বাক্লর্ল/অ্নকুোেকন ক্লিে েকর বাক্লর্ল/অ্নকুোেন েরকর্ 
পারকবন।   



 নেুন আমব্দন : ডযাশমব্াডন  এ "নেুন আমব্দন" এর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর 

আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ | এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক করমল সকল 

নেুন আমব্দন এর োমলকা কদিা  ামব্ 

 
এই কপজ এর োধযমে সকল সেব্াে সমেমের নাে োমরি অ্নু ােী কদিা  ামব্ | 

 



এরপর ককামনা সমেমের নাে এর উপর মক্লক করমল ওই সেব্াে সমেমের সংগঠক এর েেয, সেব্াে 

সিমকন ে সাধারণ েেয এব্ং সেব্াে এর সকল সদসযমদর েেয কদিা  ামব্ | এই কপজ এর সব্ার 

মনমচ "ব্ামেল" এব্ং "অ্নুমোদন" নােক ২ টি অ্পশন রমেমে | আমব্দনটি অ্নুমোমদে হইমল 

পরব্েী ব্যাব্স্থাে জনয তেরী হমব্ এব্ং ব্ামেল করা হইমল উপ ুক্ত কারণ সহ আমব্দনটি ব্ামেল 

করার ব্যব্স্থা োকমব্। 

 

 

 

 



 

 
অ্োডক্লেন সেল র্েে মেখার পর সংগঠনটি বাক্লর্ল/অ্নকুোেকন ক্লিে েকর বাক্লর্ল/অ্নকুোেন েরকর্ 
পারকবন।   
 



 সফল আমব্দন : ডযাশমব্াডন  এ " সফল আমব্দন" এর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর 

আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ | এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক করমল সকল 

সফল আমব্দন এর োমলকা কদিা  ামব্। 

 
এই কপজ এর োধযমে সকল সেব্াে সমেমের নাে ও কেমকং নম্বর োমরি অ্নু ােী কদিা  ামব্ |  

 



এরপর ককামনা  সমেমের নাে এর উপর মক্লক করমল ওই সেব্াে সমেমের সংগঠক এর েেয, 

সেব্াে সিমকন ে সাধারণ েেয, সেব্াে এর সকল সদসযমদর েেয, প্রমোজনীে কাগজপমত্রর 

োমলকা এব্ং সকল েন্তব্য কদিা  ামব্। 

 

 

 



 

 



 
 ব্ামেল আমব্দন : ডযাশমব্াডন  এ "ব্ামেল আমব্দন" এর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর 

আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ | এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক করমল সকল 

ব্ামেল আমব্দন সেূহ এর োমলকা কদিা  ামব্ 

 
এই কপজ এর োধযমে সকল সেব্াে সমেমের নাে ও কেমকং নম্বর োমরি অ্নু ােী কদিা  ামব্ |  



 
এরপর ককামনা  সমেমের নাে এর উপর মক্লক করমল ওই সেব্াে সমেমের সংগঠক এর েেয, 

সেব্াে সিমকন ে সাধারণ েেয, সেব্াে এর সকল সদসযমদর েেয এব্ং েন্তব্য কদিা  ামব্ 

 

 



 

 



 
 অ্মভম াগসেূহ : ডযাশমব্াডন  এ "অ্মভম াগসেূহ" এর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর 

অ্মভম ামগর আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ | এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক 

করমল সকল আমব্দন সেূহ এর োমলকা কদিা  ামব্ এব্ং ককামনা আমব্দন এর উপমর মক্লক 

করমল সব্ার মনমচ অ্মভম াগসেূহ কদিা  ামব্।  

 



এই কপজ এর োধযমে সকল সেব্াে সমেমের নাে ও কেমকং নম্বর োমরি অ্নু ােী কদিা  ামব্ |  

 
এরপর ককামনা  সমেমের নাে এর উপর মক্লক করমল ওই সেব্াে সমেমের সংগঠক এর েেয, 

সেব্াে সিমকন ে সাধারণ েেয, সেব্াে এর সকল সদসযমদর েেয, েন্তব্য এব্ং অ্মভম াগসেূহ 

কদিা  ামব্। 

 আমপল সেূহ : ডযাশমব্াডন  এ "আমপল সেুহ" এর উপর মক্লক করমল প্রেমে সকল মব্ভামগর আমপল 

আমব্দন সংিযা মব্ভাগ অ্নুসামর কদিা  ামব্ । এব্ং ক মকামনা মব্ভামগর উপর মক্লক করমল সকল 

আমব্দন সেূহ এর োমলকা কদিা  ামব্ এব্ং ককামনা আমব্দন এর উপমর মক্লক করমল সব্ার মনমচ 

আমপলসেূহ কদিা  ামব্। 

 

 কসটিংস :  এই কেনু অ্ধীনস্থ মেনটি সাব্-কেনুর োধযমে কাজ কমর 

 



 

o কপ্রাফাইল  : কপ্রাফাইল এ ব্যব্হারকারী োাঁ র কপ্রাফাইমলর সকল  েেয কদিমে পামব্ন। 
মরাফাইল মেখকর্ মেন ুমেকে মসটিংস বকে ক্লিে েকর 
মরাফাইকলর উপর ক্লিে েরকর্ হকব। 

 
 

o পাসওোডন  পমরব্েন ন: এই কেনু কেমক অ্যাডমেন  োর পাসওোডন  পমরব্েন ন করমে পামরন 

(এই কেনুটি শুধুোত্র অ্পামরটরমদর ব্যব্হামরর জনয)। প্রেে "পাসওোডন " নােক ঘমর একটি 

পুরােন পাসওোডন  মলিমে হমব্ মিেীে ঘমর নেুন পাসওোডন টি মলিমে হমব্।এভামব্ 

পাসওোডন  পমরব্েন ন করার পর নীমচর "সাব্মেট " ব্াটন এ মক্লক করমে হমব্। োহমল নেুন 

পাসওোডন টি কসভ হমে  ামব্। 



 

 

o লগ আউট: লগ আউট ব্াটন এ মক্লক করমল অ্যাডমেন কপ্রাফাইল কেমক লগ আউট হমে 

পুনরাে অ্যাডমেন লগইন কপমজ চমল আসমব্ 

 


