QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

1

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Who among the
following had
established UIDAI by
passing Aadhaar Act,
2016

আধার আইন, ২০১৬
পাস কের িনে া েদর
মেধ ক ইউআইিডএআই
িত া কেরিছেলন?

State Government

রাজ সরকার

Government of India

ভারত সরকার

Registrars

িনব ক

Enrolment Agency

পি করণ এেজ ী

2

2

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ইউআইিডএআই কেব
থেক ইেলক িন
এবং
When was UIDAI
established as Statutory আই. . ম ণালেয়র
Authority under Ministry অধীেন সংিবিধব
of Electronics and I.T ?
কতৃ প িহসােব িতি ত
হেয়িছল?

28th January, 2009

২৮ই জানুয়াির, ২০০৯

29th September, 2010

২৯ শ সে

12th September,
2015

১২ই সে
২০১৫

12th July, 2016

১২ই জুলাই,
২০১৬

4

3

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Which organisation is
responsible for issuing
UID?

িনবাচন কিমশন

Planning Commission

পিরক না কিমশন

MeitY

এমইআই ওয়াই

UIDAI

ইউআইিডএআই

4

4

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ইউআইিডএআই কন
Why was UIDAI created ?
তির করা হেয়িছল?

To Provide robust
technology to
eliminate duplicate
and fake identities,
and

নকল এবং জাল
ব ি গত পিরচয় দূর
করার জন শি শালী
যুি
দান ক ন
এবং

to provide identity that can
be verified and
authenticated in an easy,
cost-effective way

এক সহজ, খরচ
কাযকর উপােয় যাচাই
এবং মািণত হেত পাের
পিরচয় দান ক ন

To make another
Identification
Document

আেরক
সনা করণ নিথ
তির করা

Both 1 & 2

১ এবং ২ উভয়

4

5

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

When was the Aadhaar
Enrolment /Update
Regulation 2016
published in official
gazettee

সরকারী গেজেট আধার
পি করণ/আপেডট
িবধান ২০১৬ কেব
কািশত হেয়িছল ?

28th January, 2009

২৮ই জানুয়াির, ২০০৯

29th September, 2010

২৯ শ সে

12th July, 2016

১২ই

12th September
2017

১২ই সে
২০১৭

4

আধার আইন অনুযায়ী
ব ি েদর আধার
সংখ া জাির করার
উে েশ পি করণ
এেজ ী ারা ব ি েদর
থেক তােদর
জনতাি ক এবং
বােয়ােমি ক তথ
সং েহর ি য়া।

Process to collect personal সনা করণ ন র ইসু
information of the resident করার জন বািস ােদর
to issue Identification
ব ি গত তথ সং েহর
Number
ি য়া

Process to collect
financial
information like
PAN number,
Bank A/c no. to
issue Identification
Number

সনা করণ ন র
ইসু করেত আিথক
তথ যমন প ান
ন র, ব াংক
অ াকাউ ন র
সং েহর ি য়া।

None of the above

এেদর মেধ
কােনাটাই না

1

ইউআইিড জাির করার
Election Commission
জন কান সং া দায়ব ?

6

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

What do you mean by
Aadhaar
Enrolment/Update
Process

আধার
পি করণ/আপেডট
প িতর অথ িক?

The process,to collect
demographic and
biometric information
from individuals by
the enrolment
agencies for the
purpose of issuing
Aadhaar numbers to
such individuals under
the Aadhaar Act.

7

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

What is the process of
capturing resident data
both Demographic and
Biometric for generation
of Aadhaar called?

আধার জে র জন
জনতাি ক ও
বােয়ােমি ক উভয়
ে
অিধবাসীর তথ
অিধ হেণর ি য়া কী?

Authentication

8

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_____ is any entity
authorised or recognised
by the Authority for the
purpose of enrolling
individuals through
Enrolment Agency.

___________ পি করণ
এেজ ীর মাধ েম
ব ি েদর পি করণ
করার উে েশ কতৃ প
কতৃ ক অনুেমািদত বা
ীকৃ ত কান স া।

Introducer

মাণীকরণ

পিরচয়দাতা

র, ২০১০

র, ২০১০

র,

জুলাই, ২০১৬

র

ANSWER

Enrolment

পি করণ

Identification

সনা করণ

Presentation

উপহার

2

Enrolling agency

পি করণ এেজ ী

Agency

এেজ ী

Registrar

িনব ক

4
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OPTION_4

ANSWER

Registrar

িনব ক

2

পি করণ এেজ ী

3

9

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_____ is any entity
_____ ব ি েদর
engaged by the Registrar
পি করণ করার উে েশ
for the purpose of
রিজ ার কতৃ ক িনযু
enrolling
কান স া।
individuals.

Introducer

পিরচয়দাতা

Enrolment Agency

পি করণ এেজ ী

Supervisor/Operat সুপারভাইজার /
or
অপােরটর

10

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

The Verifier/Certifier is পি করন কে দ ােবজ
the personnel appointed িতপাদেনর জন
by ________ for
যাচনদার / সা ফাইয়ার
verification of
________________
documents at enrolment
কতৃ ক িনযু কিমবৃ ।
centres.

Operator

অপােরটর

Introducer

পিরচয়দাতা

Registrars

িনব ক

Enrolling agency

11

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_________is the place
where the Aadhaar
Enrolment/Update is
conducted by Certified
Operator/Supervisor

_________ ওই ান
যখােন আধার
নামকরণ/আপেডট
সা ফাইড
অপােরটর/সুপারভাইজার
ারা পিরচািলত হয়।

Enrolment Center

পি করণ ক

Exam Center

পরী ার ক

Hospital

হাসপাতাল

School

12

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

__________ is a certified
personnel employed by
Enrolment Agencies to
execute the process of
enrolment /update at
the enrolment centers

__________ পি করণ
কে পি করণ/আপেডট
ি য়া চালােনার জন
পি করণ ক কতৃ ক
িনযু একজন সা ফাইড
কম ।

Enrolment Operator

পি করণ অপােরটর

Enrolment Supervisor

পি করন সুপারভাইজার

Introducer

পিরচয়দাতা

Both 1 & 2

১ এবং ২ উভয়

2

13

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Who among the
following ensures that
only trained and
certified persons handle
the enrolment/update
process?

িন িলিখতেদর মেধ ক
িনি ত কের য ধুমা
িশ ণ া এবং
সা ফাইড ব ি রা
পি করণ/আপেডট
ি য়া পিরচালনা কের?

UIDAI

ইউআইিডএআই

Operator

অপােরটর

Supervisor

সুপারভাইজার

Enrolment Agency

পি করণ এেজ ী

4

14

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_____________is
responsible to conduct
the Certification exam
for the role of
Operator/Supervisor

_____________
অপােরটর/সুপারভাইজােরর
ভূ িমকার জন
সা িফেকশন পরী া
পিরচালনার জন
দায়ব থাকেব।

Enrolment Agency

পি করণ এেজ ী

Testing and
Certification
Agency

পরী া এবং
সা িফেকশন এেজি

Registrar

িনব ক

3

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_______ is a person
registered with the
Registrar and Authority
who confirms the
identity of a person who
does not have any valid
POI and POA.

_______ রিজ ার
এবং কতৃ পে র সােথ
িনব ভু
একজন ব ি
িযিন এমন ব ি র
পিরচয় অনুেমাদন কেরন
যার কােছ কােনা বধ
িপওআই এবং িপওআর
নই।

Introducer

পিরচয়দাতা

Enrolling agency

পি করণ এেজ ী

Agency

এেজ ী

2

15
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Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

_______ is a person
registered with the
Registrar and Authority
who confirms the
identity of a person who
does not have any valid
POI and POA.

_______ রিজ ার
এবং কতৃ পে র সােথ
িনব ভু
একজন ব ি
িযিন এমন ব ি র
পিরচয় অনুেমাদন কেরন
যার কােছ কােনা বধ
িপওআই এবং িপওআর
নই।

Operator

অপােরটর

Introducer

পিরচয়দাতা

Enrolling agency

পি করণ এেজ ী

Agency

এেজ ী

2

Operator

অপােরটর

An individual who has
resided in India for a period
or periods amounting in all
to one hundred and eightytwo days (182) or more in
the twelve months
immediately preceding the
date of application for
Aadhaar enrolment

একজন ব ি
য আধার
পি করেণর জন আেবদন
করার তািরেখর আেগর
বােরা মােসর মেধ একেশা
িবরািশ িদন (১৮২) বা
আরও বিশ সময় ধের
ভারেত বসবাস করেছন।

NRI

অনাবাসী ভারতীয়

None of the above

এেদর মেধ
কােনাটাই না

2

17

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

আধার পি করণ বা
Who are applicable to
আপেডট করার জন
can get the Aadhaar
Enrolment/Update done? উপযু ?

18

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Enrolment Identification
Number (EID) is ___-digit
number allocated to
residents at the time of
enrolment.

পি করণ পিরচয় ন র
(ইআইিড) পি করেণর
সময় অিধবাসীেদর
দওয়া ___- অে র
সংখ া।

10

১০

12

১২

15

১৫

28

২৮

4

19

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Resident is an individual
who has resided in India
for a period or periods
amounting in all to ___
days or more in the
twelve months
immediately preceding
the date of application
for Aadhaar
Enrolment/Update.

অিধবাসী এমন একজন
ব ি িযিন আধার
পি করণ / আপেডেটর
জন আেবদন করার
32
তািরেখর আেগ বােরা
মােস ___ িদন বা তার
বিশ সমেয়র জন
ভারেত বসবাস কেরেছন।

৩২

61

৬১

123

১২৩

182

১৮২

4

20

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Which of the following
contact numbers can a
resident call for
resolutions to their
concerns or grievances
related to Aadhaar?

িনে া
কান যাগােযাগ
ন ের আধার স িকত
কােনা উে গ বা
অিভেযােগর সমাধােনর
জন অিধবাসী ফান
করেত পাের?

১৯৪৭

2009

২০০৯

140

১৪০

108

১০৮

1

21

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

আধার অি তীয় কারণ
No two residents will
Aadhaar is unique
____________________ have the same
because
Aadhaar number
____________________. .

কানও দুজন বািস ার
A family can get a unique
একই আধার ন র
recognized ID
থাকেব না

এক পিরবার এক
অনন ীকৃ িত আইিড
পেত পােরন

A person can avail একজন ব ি দু
আধার ন র পেত
two Aadhaar
numbers
পােরন

None of the above

এেদর মেধ
কােনাটাই না

1

22

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Which of the following is নীেচর কান পি করণ
সটআেপর এক
NOT a component of
enrollment setup?
উপাদান নয়?

কি

বােয়ােমি ক য

Bomb detector

Iris scanner

আইিরশ

3

ক

1947

Computer

উটার

Biometric device

বাম আিব ারক

ানার

QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

Aadhaar enables
resident’s
identification
subject to
successful
“Authentication”

আধার সফল
" মাণীকরণ"
এর জন
অিধবাসীেদর
পিরচেয়র িবষেয়
সি য় কের

4

23

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Which of the given is
true about Aadhaar?

এেদর মেধ কান
আধার স েক সত ?

An individual can
obtain multiple
Aadhaar numbers

একজন ব ি একািধক
আধার ন র পেত
পােরন

Aadhaar collects financial
information of residents

আধার অিধবাসীেদর
আিথক তথ সং হ কের

Aadhaar can be
used as Proof of
Citizenship

আধার নাগিরক
মাণ িহেসেব
ব বহার করা যেত
পাের

24

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Aadhaar uses which of
the given to uniquely
identify the resident?

অিধবাসীেক একক ভােব
সনা করেত আধার
কান ব বহার কের?

Name and Address of
the resident

বািস ার নাম এবং
কানা

Fingerprints

আ েু লর ছাপ

Iris

আইিরশ

Both 2 & 3

২ এবং ৩ উভয়

4

25

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Which of the given is
true about Aadhaar?

এেদর মেধ কান
আধার স েক সত ?

It is just another card

এটা

Will collect and record
demographic and biometric
information for generation
of Aadhaar Number

আধার সংখ া তিরর জন
Aadhaar will
জনতাি ক এবং
replace all other
বােয়ােমি ক তথ সং হ ও
IDs
িলিপব করা হেব

আধার সব আইিড
িত ািপত করেব

াফাইিলং তথ
Will collect profiling
information, such as সং হ করেব,
caste, religion,
যমন বণ, ধম,
language
ভাষা

2

26

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

____________ is a
document to convey the
Aadhaar number to a
resident.

____________
অিধবাসীেক আধার
সংখ া হ া র করার
জন এক নিথ ।

Aadhaar letter

আধােরর িচ

CIDR

িসআইিডআর

ইউআইিড

Aadhaar number

27

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Aadhaar will be used to
prove citizenship.

নাগিরক
মাণ করার
জন আধার ব বহার
করা হেব।

TRUE

ক

FALSE

ভু ল

2

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Aadhaar will cover all
residents of India who
are residing in India for
180 days from the date
of Aadhaar
enrolment/update

আধার ভারতবেষ
বসবাসকারী সকল
অিধবাসীবৃ যারা
আধার পি করণ /
আপেডেটর তািরখ থেক
১৮০ িদন পয
ভারতবেষ বসবাস করেছ
তােদর অ ভু
করেব ।

TRUE

ক

FALSE

ভু ল

1

29

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ইউআইিডএআই এর
দৃি েকাণ ভারতবেষর
The vision of UIDAI is to অিধবাসীেদর এক
অি তীয় পিরচয় এবং য
empower residents of
কানও সমেয়, য
India with a unique
TRUE
identity and a digital
কানও জায়গায় মান
platform to authenticate করা যায় এমন এক
anytime, anywhere.
িডিজটাল াটফম যা
ভারেতর অিধবাসীেদর
মতাবান কের ।

ক

FALSE

ভু ল

1

30

Chapter
1:Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Aadhaar is a 15-digit
number.

ক

FALSE

ভু ল

2

31

Chapter 2: Child What is the operating
চাই পি করন লাইট ােয়ে
Enrolment Lite
system used in Child
ব ব ত অপাের ং িসে ম িক?
Client Manual
Enrolment Lite Client ?

iOS

আইওএস

28

আধার এক ১৫অংেকর সংখ া।

TRUE

Windows

ধু আেরক

উইে াজ

কাড

UID

Linux

িলনা

Android

আধার ন র

অ া েয়ড

1

4

QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

POI

িপওআই

POA

িপওএ

POR

িপওআর

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

3

য কান বয়েসর

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1

ড টপ

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1
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What are the
িশ পি করন লাইট ােয়ে
Chapter 2: Child documents to be
পি করেনর জন সং হ করা নিথ
collected for
Enrolment Lite
িক িক?
enrolment in Child
Client Manual
Enrolment Lite Client?

33

Chapter 2: Child Who can get enrolled
িশ পি করন লাইট ােয়ে এর children less than 5 ৫ বছর থেক কম বয়েসর
Enrolment Lite
in Child Enrolment Lite
মেধ ক নিথভু হেত পােরন? years of age
িশ রা
Client Manual
Client?

children more than 5
years of age

5 বছর থেক অিধক বয়েসর িশ েদর Any age

34

Chapter 2: Child Name the device used িশ পি করন লাইট ােয়ে
Enrolment Lite
for enrolment in Child পি করেনর জন ব ব ত যে র
Client Manual
Enrolment Lite Client ? নাম িক ?

Tablet

ট াবেলট

Laptop

ল াপটপ

Desktop

35

How is the packet
Chapter 2: Child
uploaded from Child
Enrolment Lite
Enrolment Lite Client
Client Manual
?

Through SFTP

এসএফ িপর মাধ েম

Upload option in Child
Enrolment Lite Client

িশ পি করন লাইট ােয়ে
আপেলাড িবক

Upload Portal

আপেলাড পাটাল

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

2

36

Chapter 2: Child Which of the following
এর মেধ কান িশ পি করন
Enrolment Lite
is a feature of Child
Child Enrollment
লাইট ােয়ে র এক বিশ ?
Client Manual
Enrolment Lite Client ?

িশ পি করন

Information sharing
consent

তথ শয়ািরং স িত

Demographic
update

জনসংখ াতাি ক আপেডট

Biometric update

বােয়ােম ক আপেডট

1

37

During enrolment in
Chapter 2: Child Child Enrolment Lite
Enrolment Lite
Client ,tablet needs to
Client Manual
be connected to
internet

িশ পি করন লাইট ােয়ে
পি করন ি য়া চলাকালীন,
ট াবেলট ই ারেনেটর সােথ সংযু
করা িক েয়াজিনয়

Yes

হ াঁ

No

না

Child Enrolment
Lite Client also
works offline

িশ পি করন লাইট
ােয় অফলাইেনও কাজ None of these
কের

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1

38

Can child get enrolled
Chapter 2: Child
if aadhaars of both
Enrolment Lite
parents are
Client Manual
unavailable?

উভয় বাবা ও মােয়র আধার
অনু পল থাকেল িক স ানেক
নিথভু করা যেত পারা যােব?

No

না

Yes

হ াঁ

39

If the name of child is
যিদ বা ার নাম উপল না থােক
Chapter 2: Child
not available what can
তাহেল নােমর ে িক ব বহার
Enrolment Lite
be used in name
Client Manual
করা যেত পাের ?
option ?

Can be left blank

খািল রাখা যেত পাের

Baby one/two/…
of<mother name>

িশ এক / ই / ... এর <মােয়র
নাম>

only mother's
name

40

Chapter 2: Child Whose photograph is
িশ পি করন লাইট ােয়ে
Enrolment Lite
captured in Child
কার আেলাকিচ ব ী করা হয় ?
Client Manual
Enrolment Lite Client?

Mother's

মােয়র

Father's

বাবার

Operator's

41

For acknowledgement
of EID , what
ইআইিড ীকৃিতর জন , িক
Chapter 2: Child
communication
যাগােযাগ প িত িশ পি করন
Enrolment Lite
method is used in
Client Manual
লাইট ােয়ে ব বহার করা হয়?
Child Enrolment Lite
Client ?

Mobile number

Email

ইেমল

Ack Print

42

Single finger print
.একক িফ ার ি
ানার
Chapter 2: Child
scanner device can be িডভাইস িশ পি করন লাইট
Enrolment Lite
Yes
used with Child
ােয়ে ব বহার করা যেত পাের
Client Manual
Enrolment Lite Client . িক ?

No

না

িকভােব িশ পি করন লাইট
ােয় থেক প ােকট আপেলাড
করা হয়?

মাবাইল ন র

হ াঁ

1

ধু মা মােয়র নাম

অপােরটেরর

ীকােরাি (এিসেক) ি

only father's name

ধু মা িপতার নাম

2

Child

িশ

4

Both mobile &
email

মাবাইল ও ইেমল
উভয়

1

1

QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

Resident will get a
confirmation by post

িনবাসী ডােকর মাধ েম কনফােমশন
পােবন

Resident wil get
রিসেড এক
an
acknowledgment ি প পােবন
slip

OPTION_4

OPTION_4

Resident will get
an
acknowledgment
message on the
registered mobile
number

িনবাসী িনবি ত
মাবাইল সংখ ায় এক
ীকৃিত মেসজ পােবন

ANSWER

43

How acknowlegement
িকভােব ীকৃিত ইআইিড িশ
Chapter 2: Child
EID is communicated
পি করন লাইট ােয়ে র মেধ
Enrolment Lite
in Child Enrolment Lite
আদান দান করা হয়?
Client Manual
Client ?

Resident will get a
call from UIDAI

44

Biometric
Chapter 2: Child
অপেরটর লগইন করার জন িক
authentication is
Enrolment Lite
বােয়ােম ক মাণীকরণ িক
necessary for operator
Client Manual
েয়াজিনয় ?
login?

TRUE

সত

FALSE

িমথ া

45

Which of these are
Chapter 2: Child
mandatory fields in
Enrolment Lite
Demographic
Client Manual
Information ?

Name

নাম

Age

বয়স

46

Is the address being
Chapter 2: Child
িশ পি করন লাইট ােয় ারা
captured in enrolment
Enrolment Lite
পি করেন িক কানা ক াপচার
NO
through Child
Client Manual
করা হয় ?
Enrolment Lite Client ?

না

YES

হ াঁ

47

For enrolment of child,
Chapter 2: Child
availability of whose িশ র তািলকাভুি জন , কার
Enrolment Lite
Mother's
aadhaar number is
আধার সংখ া াপ তা বাধ তামূ লক?
Client Manual
mandatory ?

মােয়র

Father's

বাবার

48

কােনা ানীয় ভাষায় িক িশ
Chapter 2: Child Is any local language
পি করন লাইট ােয়ে র
Enrolment Lite
configurable in Child
Client Manual
Enrolment Lite Client ? কনিফগার করা যােব?

NO

না

YES

হ াঁ

1

49

Can child get enrolled
in Child Enrolment Lite
Chapter 2: Child Client if only aadhaars
Enrolment Lite
of both the parents
Client Manual
are available ,but both
the parents are not
physically avilable ?

Yes

হ াঁ

NO

না

2

50

Which Biometric
Chapter 2: Child
বােয়ােম ক মাণীকরেনর জন
authetication is used
িশ পি করন লাইট ােয়ে
Enrolment Lite
in Child Enrolment Lite
কান ব বহার করা হয়?
Client Manual
Client ?

Iris

আইিরশ

Fingerprint

িফ ারি

51

Does Child Enrolment
Chapter 2: Child
Lite Client support Iris
Enrolment Lite
scan devices for
Client Manual
Authentication ?

NO

না

YES

হ াঁ

52

Who carries out the
Chapter 2: Child
ক িশ পি করন লাইট ােয়
Client Registration
Enrolment Lite
ােয়ে র মেধ িনব ন ি য়া
process in Child
Client Manual
আউট বহন কের?
Enrolment Lite Client ?

Registrar admin

রিজ ার অ াডিমন

EA admin/ Nominated
Official

ইএ অ াডিমন / মেনানয়ন অিফিসয়াল child

53

Chapter 2: Child Operator can enroll on অপােরটর ___ পর িশ পি করন
লাইট ােয়ে পি করন করেত
Enrolment Lite
Child Enrolment Lite
Adding Operator
Client Manual
Client after ___.
পােরন.

অপােরটর যাগ

Operator Verification

অপােরটর যাচাই

এর মেধ কান ডেমা ািফক
তথ ে বাধ তামূ লক ?

বাবা/মা উভেয়র আধার সংখ া
উপল আেছ ,িক তারা উভেয়
শারীিরকভােব উপি ত নই সই
ে িক িশ পি করন লাইট
ােয়ে িশ েক নিথভু করা
যেত পাের িক ?

িশ পি করন লাইট ােয়
মািনকরেনর জন আইিরশ ান
িডভাইস ক সমথন কের িক ?

রিসেড ইউআইিডএআই
থেক কল পােবন

ীকৃিত

4

1

Gender

িল

All of the Above

উপেরা

সম

4

1

Gaurdian

OTP

অিভভাবক

ও িপ

Either of option 1
&2

None of these

িবক 1 বা 2

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

4

2

1

িশ

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

2

1

QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

54

Is the name of child
িশ পি করন লাইট ােয়ে
Chapter 2: Child
mandatory for
তািলকাভুি র জন িশ র নাম িক
Enrolment Lite
enrolment in Child
বাধ তামূ লক?
Client Manual
Enrolment Lite Client ?

Yes

হ াঁ

No

না

55

How enrolment
Chapter 2: Child
location is captured in
Enrolment Lite
Child Enrolment Lite
Client Manual
Client?

িকভােব তািলকাভুি অব ান িশ
পি করন লাইট ােয়ে র মেধ
ব ী করা হয়?

Manual data entry

ম ানু য়াল ডাটা এি

With GPS dongle

িজিপএস ডা েলর সে

56

Can child be enrolled
Chapter 2: Child in Child Enrolment Lite
Enrolment Lite
Client if only EID of
Client Manual
either parent is
available ?

িপতা বা মাতার ধু মা ইআইিড
ন র উপল থাকেল িশ
পি করন লাইট ােয়ে র মেধ
স ান ক নিথভু করা যােব?

NO

না

yes

হ াঁ

57

After entering the
Chapter 2: Child Aadhaar in parent
Enrolment Lite
Aadhaar tab what
Client Manual
does red colour
reflect?

িপতা বা মাতার আধার সংখ া আধার
ট ােব িব করার পের লাল রং
Valid aadhaar
িতফিলত হবার মােন?

Invalid aadhaar

অৈবধ আধার

58

Chapter 2: Child Photograph captured িশ পি করন লাইট ােয়ে
Enrolment Lite
in Child Enrolment Lite কার আেলাকিচ নওয়া
Client Manual
Client contains___.
হয়_____.

Photo of child with
mother

59

Chapter 2: Child Child Enrolment Lite
িশ পি করন লাইট ােয়
Enrolment Lite
Client can be Synched
___ মাধ েম িস করা যােব.
Client Manual
through___.

60

Can Child Enrolment
Chapter 2: Child
Lite Client support
Enrolment Lite
addition of more than
Client Manual
one operator?

61

বধ আধার

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

2

Input during
registration

িনব েনর সময় ইনপু ট

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

2

1

Parent absent

Parent present

মাতািপতা উপি ত

2

ধু মা িশ র ছিব

Family photo

পািরবািরক ছিব

3

হামেপেজ পি করন
আইকন

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1

িপতামাতা অনু পি ত

Photo of child with Father িপতার সে িশ র ছিব

Only Child's
photo

Setting icon in home
হাম পেজ আইকন স ং
page

Upload icon in home
page

Enrolment icon
in home page

িশ পি করন লাইট ােয় িক
একািধক অপেরটর এিডসন ক
সমথন কের ?

Yes

হ াঁ

NO

না

What is required for
Chapter 2: Child
the de-registration of
Enrolment Lite
Child Enrolment Lite
Client Manual
Client ?

িশ পি করন লাইট ােয়
রিজে শন করার জন িক
েয়াজন বাধ করা হয়?

EA code

ইএ কাড

Registrar code

রিজ ার কাড

62

Is it possible to
Chapter 2: Child complete child
Enrolment Lite
enrolment in Child
Client Manual
Enrolment Lite Client
without photograph ?

িশ পি করন লাইট ােয়ে
আেলাকিচ ছাড়াও িশ
তািলকাভুি স ূ ণ করা স ব িক
?

NO

না

Yes

হ াঁ

1

63

Is there a option of
Capturing
িশ পি করন লাইট ােয়ে
Chapter 2: Child
demographic details in
ানীয় ভাষায় ডেমা ািফক তথ
Enrolment Lite
local language in
Client Manual
ধের রাখার িবক আেছ?
Child Enrolment Lite
Client ?

NO

না

Yes

হ াঁ

1

মােয়র সােথ িশ র ছিব

হাম পেজ আপেলাড আইকন

িড-

1

EA login
credentials

ইএ লগইন শংসাপে র

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

3

QUES
TION Chapter Name
ID

QUESTION_TEXT

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

Yes

হ াঁ

NO

না

হাম পেজ পি করন আইকন

Enrolment icon in
Settings

স ংেস পি করন আইকন

Upload icon

আপেলাড আইকন

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

2

হাম পেজ আপেলাড আইকন

Sync icon

িস আইকন

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1

64

Can Child Enrolment
বােয়ােম ক মাণীকরণ িডভাইস
Chapter 2: Child
Lite Client work
ছাড়াও িক িশ পি করন লাইট
Enrolment Lite
without biometric
ােয় কাজ করেত পাের?
Client Manual
authentication device?

65

List of enrolments
Chapter 2: Child done in Child
Enrolment Lite
Enrolment Lite Client
Client Manual
can be retrieved
from____.

66

Upload information in
Chapter 2: Child
িশ পি করন লাইট ােয়ে র
Child Enrolment Lite
Uplaod icon in
Enrolment Lite
মেধ আপেলাড করা তথ ____
Client can be retrieved
Settings
Client Manual
এর ারা উ ার করা যােব.
from____.

স ংেয় আপেলাড আইকন

Upload icon in home
page

67

Child without parents
Chapter 2: Child
can get enrolled
Enrolment Lite
through Child
Client Manual
Enrolment Lite Client.

প াের স ছাড়াও িশ েক িশ
পি করন লাইট ােয় এর
মাধ েম নাম নিথভু করা যেত
পােরন.

TRUE

সত

FALSE

িমথ া

2

68

Chapter 2: Child Enrolment through
Enrolment Lite
Child Enrolment Lite
Client Manual
Client is done in ___.

িশ পি করন লাইট ােয়ে র
মাধ েম পি করন______ হয়.

Offline mode

অফলাইন মাড

Online mode

অনলাইন মাড

2

69

In Child Enrolment
Chapter 2: Child
Lite Client either of
Enrolment Lite
the Parents' Aadhaar
Client Manual
is authenticated.

িশ পি করন লাইট ােয়ে
বাবা/মােয়র আধােরর অনু েমাদন
যাচাই করা হয়.

During Enrolment

পি করন চলা কালীন

After Enrolment

পি করেনর পের
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Can enrolment be
Chapter 2: Child rejected in Child
Enrolment Lite
Enrolment Lite Client
Client Manual
after completion of
enrolment ?

সমাি র পের িশ পি করন লাইট
ােয় এর মেধ তািলকাভুি
Yes
বািতল করা যেত পাের ?

হ াঁ

NO

না
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In the case of child
below 5 years, the
Chapter 2: Child ___________ of
Enrolment Lite parent/relative has to be
Client Manual
linked and preferably
_________ if both the
parents are alive.

৫ বছেরর িনেচ িশ র
ে , বাবা-মােয়র /
আ ীেয়র ___________
যু হওয়া উিচত এবং
উভয় বাবা জীিবত
থাকেল _________
বা নীয়

EID/UID, mother

ইআইিড/ ইউআইিড,মা

Aadhaar number, father

আধার ন র, বাবা

Pre-enrolment ID, াক-পি করণ
guardian
আইিড, অিভভাবক

CIDR PIN, father

িসআইিডআর
িপন, বাবা

1
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If the child’s father or
mother or guardian
has/have not enrolled
Chapter 2: Child
and/or do/does not
Enrolment Lite
possess UID at the time
Client Manual
of enrolment, the
enrolment of that child
___________.

যিদ িশ র িপতা বা
মাতা বা অিভভাবকেকর
পি করণ না হেয় থােক
এবং পি করেণর সময়
ইউআইিড না থাকায় ,
এই িশ র পি করণ
___________

Can be done with
recommendation
from Nodal officer

নাডাল অিফসােরর
সুপািরেশর সে করা
যােব

স

িপতামাতার পিরচয়
Can be done by
মাণ
providing proof of পে র
identity of the
দান কের করা
parents
যেত পাের

Needs to be done
by the Registrar

রিজ ার ারা
স
করা
েয়াজন

2

িশ পি করন লাইট ােয়ে র
Enrolment icon in
মেধ স তািলকাভুি র তািলকা
home page
____ ারা উ ার করা যােব.

Cannot be done

2

Not
Authenticated

মাণীকৃত নয়

None of these

এই িলর মেধ
কােনাটাই নই

1

2

করা যােব না

QUES
TION Chapter Name
ID
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QUESTION_TEXT

For a child below 5
Chapter 2: Child years, the biometric of
Enrolment Lite linked ___________ has
Client Manual
to be captured.

QUESTION_TEXT

OPTION_1

OPTION_1

OPTION_2

OPTION_2

OPTION_3

OPTION_3

OPTION_4

OPTION_4

ANSWER

৫ বছেরর কম বয়সী
িশ র জন , সংযু
___________ এর
বােয়ােমি কেক অবশ ই
ক াপচার করা হেব।

Operator

অপােরটর

Parent or relative

মা বাবা বা আেপি ক

Birth certificate

জ

None of the given
options

দ কানও
িবকে
নই

2

Aadhaar Number of any
one parent

িপতা বা মাতার আধার
সংখ া

িশ এবং
Proof of Relation
িপতামাতার
of child and parent
স েকর মাণ

All the given options

সম
িবক

4

FALSE

ভু ল
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Chapter 2: Child What are the mandatory িশ র পি করেণর জন
Date of Birth Proof
Enrolment Lite Document for Child
বাধ তামূলক দ ােবজ িক?
Client Manual
Enrolment?
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Biometric information is
Chapter 2: Child required for enrolment
Enrolment Lite from all individuals
Client Manual
including children below
5 years of age.

বােয়ােমি ক তথ ৫
বছেরর িনেচ িশ েদর
সহ সব ব ি েদর
পি করেনর জন
েয়াজন হয়।

TRUE

জ

তািরেখর

ক

মান

সনদ

দওয়া

2

