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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

বাস্তুতন্ত্রের অংশীদারন্ত্রদর জন্য হ্যান্ডবকু (নন্বন্ধক / তানিকাভুনি এন্ত্রজনিগনুি (ইএ)) / 

সপুারভাইজার / ভভনরফাযার / অন্ষু্ঠাতা 
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ভূমিকা 
 

এই প্রনশক্ষণ িযান্যুাি ইউনন্ক আইন্ত্রিনেনফন্ত্রকশন্ অিনরটি অফ ইনন্ডযার (ইউআইনিএআই) এবং আধ্ার এর সন্ত্রে পনরচয় করায়| 

এইিনিউিটি সব পাঠকন্ত্রদর ইউআইনিএআই এবং আধ্ান্ত্ররর নবষন্ত্রয় দঢৃ় নশক্ষা ভদওয়ার জন্য অনভন্ত্রপ্রত এবং নন্ন্ত্রচ উনিনিত নন্ধ্থানরত 
পাঠকবন্ত্রগথর জন্য ততনর করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে:- 

 পনিকরণ করার কান্ত্রজ নন্যিু অপান্ত্ররটর / সপুারভাইজার। 

 নন্বন্ধক এবং পনিকরণ করার কান্ত্রজ নন্যিু এন্ত্রজনি এবং যাচাইকারী 

 পনরচয়দাতা 

 

 

 

 
 
 
  

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
  

Page4 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

অধ্যায 1: ইউআইনিএআই এবং আধ্ান্ত্ররর ভূনিকা 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page5 

 
 

 

অধ্যায় ১ : ইউআইডিএআই এবং আধ্ার-এর পডরডিডি 
 
ইউনন্ক আইন্ত্রিনেনফন্ত্রকশন্ অিনরটি অফ ইনন্ডযা (ইউআইনিএআই) ভারত সরকার িারা ইন্ত্রিকিনন্ক্স এবং ইন্ফরন্ত্রিশন্ ভটকন্ত্রন্ািনজ িেক 
(ভিইটিওযাই) -এর অধ্ীন্ত্রন্ ১২জিুাই ২০১৬ তানরন্ত্রি আধ্ার এটি ইন্ত্রিকিনন্ক্স এবং তিয প্রযনুি িেন্ত্রকর (ন্ত্রিইটওযাই) অধ্ীন্ত্রন্ ভারত সরকার 
12 জিুাই 2016-এ প্রনতষ্ঠা কন্ত্ররনেি। 

ইউআইনিএআই পনরকল্পন্া কনিশন্ত্রন্র একটি সংযিু অনফস নহ্সান্ত্রব কাজ করনেি, এটি এিন্ ন্ীনত আন্ত্রয়াগ, ২৮ ভশ জান্যুারী ২০০৯ তানরন্ত্রির 
ভগন্ত্রজট ভন্াটিনফন্ত্রকশন্ ন্ং-এ-৪৩০11 / 02 / ২০০৯-অযািনিনন্.আই এর িাধ্যন্ত্রি । 

সরকার 12 ভসন্ত্রেম্বর, 2015 ভত ভযাগান্ত্রযাগ ও তিয প্রযনুি িেন্ত্রকর ইন্ত্রিকিনন্ক্স এবং তিয প্রযনুি নবভান্ত্রগর (নিআইটিওযাই) সংযনুির জন্য 
ইউআইনিএআই সংযিু করার জন্য কিথনবনধ্ সংন্ত্রশাধ্ন্ কন্ত্ররন্ত্রে। 

ইউআইনিএআই ততনর হ্ন্ত্রযনেি: 

  

 
 

 

 
 

ইউআইনিএআই আধ্ার আইন্ ২০১ 2016 এর আওতায আধ্ার তানিকাভুনি এবং প্রিাণীকরন্ত্রণর জন্য দাযবদ্ধ দানযত্বগনুির িন্ত্রধ্য রন্ত্রযন্ত্রে: 
 আধ্ার জীবন্ চন্ত্রির সিি িন্ত্ররর নিযাকিাপ এবং পনরচািন্া 

 ন্ীনত উন্নযন্ 

 বযনিন্ত্রদর আধ্ার ন্ম্বর ভদওযার জন্য পদ্ধনত এবং বযবস্থা 

 কিথক্ষিতার প্রিাণীকরণ 

 পনরচন্ত্রযর তিয এবং বযনিন্ত্রদর প্রিাণীকরন্ত্রণর ভরকন্ত্রিথ র সরুক্ষা নন্নিত করা 

 

 
MERE AADHAR  

MERI PEHCHAAN 

আপনন্ নক জান্ন্ত্রতন্? 

প্রিি ইউআইনি ন্ম্বর ২৯ ভশ ভসন্ত্রেম্বর, ২০১০ এ িহ্ারান্ত্রষ্টৰর ন্নু্দৰবান্ত্রর একজন্ বানসন্দান্ত্রক জানর করা হ্ন্ত্রযনেি। 

 "আধ্ার" ন্ান্ত্রির অন্ন্য পনরচয ন্ম্বর (ইউআইনি) জানর করন্ত্রত 

 

 
  ভারন্ত্রতর সিি বানসন্দান্ত্রক আধ্ার সরবরাহ্ করন্ত্রত 
 

• সদশৃ এবং ন্কি পনরচয িুন্ত্রে ভফিার জন্য যন্ত্রিষ্ট শনিশািী হ্ন্ত্রত 

• সহ্ন্ত্রজ, বযয-কাযথকর উপান্ত্রয পনরচয যাচাই ও প্রিাণীকরণ করা 
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গুরুত্বপূর্ ণসংজ্ঞা 
 

আইন্ 

 

২৫িাচথ  ২০১৬ এ প্রকানশত আধ্ার(আনিথক এবং অন্যান্য 
সাবনসনিগনুি, ভবনন্নফট এবং ভসবা িক্ষযবস্তু নবনি) আইন্, ২০১৬। 

কতৃথপক্ষ 

 

ইউনন্ক আইন্ত্রিনেনফন্ত্রকশন্ অিনরটি অফ ইনন্ডযা, ১২জিুাই ২০১৬ 
তানরন্ত্রি আইন্ত্রন্র ধ্ারা ১১-রউপ-ধ্ারা(১) অন্ুসান্ত্রর প্রনতনষ্ঠত হ্য। 

প্রনবধ্ান্ 

 

আধ্ার(তানিকাভুনিএবংআপন্ত্রিট)প্রনবধ্ান্ ২০১৬,১২ ভসন্ত্রেম্বর 
২০১৬ তানরন্ত্রি  প্রকানশত এবং তারপন্ত্রর জানর করা অন্যান্য 
সংন্ত্রশাধ্ন্ী। 

ভকন্দ্রীযপনরচযতিযভাডার 
(নসআইনিআর) 

 

এক বা একানধ্ক জাযগায একটি ভকন্দ্রীয িাটান্ত্রবস যার িন্ত্রধ্য সব 
আধ্ার ন্ম্বরধ্ারীন্ত্রদর আধ্ার ন্ম্বর সহ্ তান্ত্রদর জন্তানিক তিয 
ও বান্ত্রযান্ত্রিনিক তিয এবং অন্যান্য সম্পনকথত তিয রন্ত্রযন্ত্রে। 

নন্ন্ত্রযাগ 

 

আধ্ার (তানিকাভুনি ও আপন্ত্রিট) নবনধ্িািা, ২০১ 2016 
(২০১ of সান্ত্রির ২) এ উনিনিত প্রনিযাটি, ১২ ই ভসন্ত্রেম্বর 
২০১৬ ভত তানিকাভুি এন্ত্রজনি িারা বযনির নন্কট ভিন্ত্রক 
আধ্ার ন্ম্বর প্রদান্ত্রন্র উন্ত্রেন্ত্রশয বযনির কাে ভিন্ত্রক জন্সংিযার 
এবং বান্ত্রযান্ত্রিনিক তিয সংগ্রন্ত্রহ্র জন্য প্রকানশত হ্ন্ত্রযনেি 
আইন্টির িধ্যন্ত্রি 

নন্বন্ধক 

 

 এিন্ একটি সত্তা, যা বযনি তানিকাভুনির উন্ত্রেন্ত্রশয 
ইউআইনিএআই কতৃথক অন্নু্ত্রিানদত বা স্বীকৃত 

 
 এটি সিন্ত্র াতা স্মারক (এিওইউ) এর িাধ্যন্ত্রি 

ইউআইনিএআইন্ত্রযর অংশীদার এবং তান্ত্রদর অনপথত ভূনিকা ও 
দানযত্ব ভিন্ত্রন্ চিার জন্য দাযবদ্ধ 

 নন্বন্ধকরা হ্'ি িিূত নবনভন্ন রাজয সরকার, ভকন্দ্রীয 
িেন্ািয, বযাংক এবং সরকারী িন্ত্রডর সংস্থাগনুি যারা 
আবানসকন্ত্রদর তানিকাভুনির জন্য ইউআইনিএআইন্ত্রযর সান্ত্রি 
সিন্ত্র াতা চুনি স্বাক্ষর কন্ত্ররন্ত্রে 
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তানিকাভুনি সংস্থা 

 

• কতৃথপক্ষ বা ভরনজস্ট্রান্ত্ররর িারা নন্যিু একটি সংস্থা, 
তানিকাভুনির সিয বযনির ভিন্ত্রিাগ্রানফক এবং বান্ত্রযান্ত্রিনিক 
তিয সংগ্রন্ত্রহ্র ভক্ষন্ত্রে ভযিন্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর 

 সংস্থার আনিথক এবং প্রযনুিগত ক্ষিতা যাচাই কন্ত্রর 
ইউআইনিএআই এই সংস্থাসিহূ্ন্ত্রক নন্যিু প্রদান্ কন্ত্ররন্ত্রে 

 তারা ভক্ষন্ত্রের ন্ীনতিািা ভিন্ত্রন্ কাযথিি পযথন্ত্রবক্ষণ করা, যিাযি 
অপান্ত্ররটর / সপুারভাইজার প্রনশক্ষণ পনরচািন্া, আবানসক 
তিযনসআইনিআরন্ত্রক সিয িন্ত্রতা ভপ্ররণ করা হ্ন্ত্রছে  তা নন্নিত 
করার জন্য দাযবদ্ধ 

 তারা আবানসক তানিকাভুনির পাশাপানশ নন্বাসী তিয 
সংন্ত্রশাধ্ন্ বা আপন্ত্রিন্ত্রটর জন্য তানিকাভুনি ভকন্দ্র স্থাপন্ করন্ত্রব 

 

পনিকরণ ভকন্দ্র 

 

ন্াগনরকন্ত্রদর তানিকাভুনিকরণ এবং তান্ত্রদর তিয আপন্ত্রিট করার 
জন্য একটি তানিকাভুিকরন্ত্রন্র সংস্থা িারা প্রনতনষ্ঠত একটি স্থাযী 
বা অস্থাযী ভকন্দ্র। 

পনিকরণ ভেশন্ 

 

 এটি একটি নসন্ত্রেি ভযিান্ত্রন্ একটি ন্াগনরন্ত্রকর জন্তানিক এবং 
বান্ত্রযান্ত্রিনিক তিয গ্রহ্ণ করা হ্য। 

 তানিকাভুনির ভসটআপ এ একটি কনম্পউটার, 
বান্ত্রযান্ত্রিনিকযে ,নজনপএসযে এবং অন্যান্য যে ভযিন্ নপ্রোর 
এবং স্ক্যান্ার অন্তভুথি হ্ন্ত্রব। 

আধার 

তামিকাভুমি মকট 

 

আধ্ার তানিকাভুনি নকটটিন্ত্রত সফি আধ্ার  
তানিকাভুনি এবংআপন্ত্রিটগনুি চািান্ত্রন্ার জন্য প্রন্ত্রযাজন্ীয 
হ্ািথ ওযযার নিভাইন্ত্রসর একটিন্ত্রসট রন্ত্রযন্ত্রে। নিভাইন্ত্রসর এই ভসটটিন্ত্রত 
নন্ম্ননিনিত নিভাইসগনুি রন্ত্রযন্ত্রে। 
 িযপটপ/ভিস্ক্টপ 
 িনন্টর 
 বহু্িিূী নপ্রোর/ভস্ক্ন্ার 
 সাদা পদথা 
 ভফাকাস িাইট 
 িয়িা প্রনতন্ত্ররাধ্ী স্পাইক 
 আইনরশ স্ক্যান্ার  
 কযান্ত্রিরা 
 স্ল্যাপ স্ক্যান্ার 
 নজনপএস নিভাইস 
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https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
  

Page8 

 
 

পরীক্ষাএবংপ্রিাণ
পত্রদানসংস্থা 

 

 ভকান্ত্রন্া বযনি তানিকাভুনিকরণ অপান্ত্ররটর /সপুারভাইজার 
নহ্ন্ত্রসন্ত্রব ভকান্ তানিকাভুিকরণ সংস্থায চাকনরর এবং 
তানিকাভূনিকরণ বা আপন্ত্রিট করার উন্ত্রদযন্ত্রশ ভগন্ত্রি কতৃথপক্ষ 
িারা নন্যিু সংস্থা ওই বযনির িিূযাব 

 সাটিথ নফন্ত্রকশন্ পদ্ধনত নন্নিত করন্ত্রব ভয শধু্ুিাে প্রনশনক্ষত এবং 
প্রতযনযত বযনিন্নিভুিকরণ /আপন্ত্রিটপ্র নিযা পনরচা িন্া 
করন্ত্রব। 

পমিকরনকার্যকা
রক 

 

পনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র পনিকরণ প্রনিযা চািান্ত্রন্ার জন্য পনিকরণ 

এন্ত্রজনিগনুি িারা নন্যিু প্রতযনযত কিী। 

পমিকরনতত্ত্বাবধা
য়ক 

 

পনিকরণ ভকন্দ্র সঞ্চািন্া এবং পনরচািন্া করার জন্য পনিকরণ 
এন্ত্রজনিগনুির িারা নন্যিু প্রতযনযত কিী 

যাচাইকারী 

 

পনিকরণ ভকন্দ্রগনুিন্ত্রত ন্নির যাচাইন্ত্রযর জন্য নন্বন্ধক িারা নন্যিু 
কিীরা 

পনরচয়দাতা 

 

একজন্ নন্বন্ধক এবং কতৃথপন্ত্রক্ষর সান্ত্রি নন্বনন্ধত বযনি নযনন্ এিন্ 
বযনি যার বযনির পনরচন্ত্রয়র প্রিাণ (নপওআই) এবং ঠিকান্া 
প্রিান্ত্রণর (PoA) ভকান্ তবধ্ প্রিাণ ভন্ই তার পনরচয নন্নিত 
করন্ত্রব 

দ্রষ্টবয: পনরচয়দাতা শধু্িুাে ওই বযনিন্ত্রদর সন্ািকরণ এবং 
ঠিকান্া নন্নিত করন্ত্রব যান্ত্রক পনরচয়দাতা নচন্ন্ত্রব এবং পনরচয়দাতা 
নন্ন্ত্রজর আধ্ার সংিযা এবং বান্ত্রযান্ত্রিনিক স্বীকৃনত দান্ত্রন্র পন্ত্রর 
নন্নিতকরণটি সম্পন্ন হ্ন্ত্রব 

অনধ্বাসী 

 

একজন্ বযনি নযনন্ আধ্ার পনিকরন্ত্রণর জন্য আন্ত্রবদন্ করার 
তানরন্ত্রির আন্ত্রগ বান্ত্ররা িান্ত্রসর িন্ত্রধ্য একশ নবরানশ নদন্(১৮২)বা 
তার ভবনশ সিযকাি ধ্ন্ত্রর ভারন্ত্রতবন্ত্রষথ বসবাস করন্ত্রেন্। 
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অন্াবাসী ভারতীয় 
(এন্আরআই) 

 

 

 এিন্ ভকান্ও বযনি নযনন্ ভারন্ত্রতর ন্াগনরক এবং তবধ্ 
ভারতীয পাসন্ত্রপাটথ  ধ্ারণ কন্ত্ররন্ তন্ত্রব আধ্ার (আনিথক ও 
অন্যান্য ভতুথ নক, ভবনন্নফট এবং পনরন্ত্রষবানদগনুির িক্ষযিাো 
সরবরাহ্) আইন্, ২০১৪ এর ধ্ারা ২ এর ধ্ারা (v) এর 
অধ্ীন্ত্রন্ সংজ্ঞানযত নহ্সান্ত্রব নতনন্ বানসন্দা ন্ন্ ( 18 এর 
2016) 

 একজন্ এন্আেআই উি আইরন্ে   ধ্াোে উপ-ধ্াো     
অন্ ুায়  ভােরত আসাে পরে আধ্াে ন্ ে প্রাল ে অলধ্কাে  
হইরব 

জন্তানিকতিয 

 

আধ্ার ন্ম্বর প্রদান্ত্রন্র উন্ত্রেন্ত্রশয ভযিন্ প্রনবধ্ান্ত্রন্ বিা আন্ত্রে 
বযনির ন্াি, জন্মতানরি, ঠিকান্া এবং অন্যান্য প্রাসনেক 
সম্পনকথত তিয 

দ্রষ্টবয: এই তিযটি জানত, ধ্িথ, বণথ, উপজানত, জানতগত, 
ভাষা,ভযাগযতার ভরকিথ , আয বা নচনকৎসার ইনতহ্াস অন্তভুথি 
করন্ত্রব ন্া। 

বান্ত্রযান্ত্রিনিকতিয 

 

ভকান্ এন্আরআই উনিনিত আইন্ত্রন্র 3 ধ্ারার উপ-ধ্ারা 
(১) অন্যুাযী ভারন্ত্রত আসার পন্ত্রর আধ্ার ন্ম্বর প্রানির 
অনধ্কারী হ্ন্ত্রবন্ নবনধ্ িারা নন্নদথষ্ট নহ্সান্ত্রব ফন্ত্রটাগ্রাফ, আঙুন্ত্রির 
িদু্রণ, আইনরস স্ক্যান্ বা এই জাতীয ভকান্ও তজনবক গুণাবিী 

 

িিূবান্ত্রযান্ত্রিনিকতিয 

 

আঙুন্ত্রির োপ,আইনরস স্ক্যান্,বা একজন্ বযনির প্রনবধ্ান্ িারা 
নন্নদথষ্ট অন্য ভকান্ও তজনবক তবনশষ্টয 

তানিকাভুনির আইনি 

(ইআইনি) 

 

পনিকরন্ত্রণর সিয বানসন্দান্ত্রদর জন্য বরাে একটি ২৮-সংিযার 
পনিকরন্ত্রণর পনরচয সংিযা 

উন্নতকরণ অন্নু্ত্ররাধ্ ন্ম্বর 
(ইউআরএন্) 

 

 ভকান্ও বানসন্দা অন্িাইন্ত্রন্ অযান্ত্রেস আপন্ত্রিন্ত্রটর প্রনিযা 

সফিভান্ত্রব ভশষ করার পন্ত্রর একটি 14-সংিযার ন্ম্বর উৎপন্ন 
হ্য 

 এটি বানসন্দার ভিাবাইন্ত্রি এসএিএন্ত্রসর িাধ্যন্ত্রি ভপ্ররণ করা হ্য 
 বানসন্দা ইউআইনিএআই ওন্ত্রযবসাইট ভিন্ত্রক ঠিকান্া 

আপন্ত্রিন্ত্রটরঅন্নু্ত্ররান্ত্রধ্র নস্থনত িযাক করন্ত্রত ইউআরএন্ এবং 
আধ্ার ন্ম্বর বযবহ্ার করন্ত্রত পান্ত্ররন্ 
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আধ্ার পে 

 

একজন্ অনধ্বাসীন্ত্রক আধ্ার ন্ম্বর ভদওযার  জন্য একটি ন্নি 

ই-আধ্ার 

 

 

 এটি ইউআইনিএআইন্ত্রযর সক্ষি কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা নিনজটানি 
স্বাক্ষনরত 

 এটি আধ্ার একটি পাসওযািথ -সরুনক্ষত তবদযুনতন্ অন্নুিনপ 

 

ভযাগান্ত্রযাগন্ত্রকন্দ্র 

 

পনিকরণ/আপন্ত্রিট এর সন্ত্রে সম্পনকথত প্রন্ত্রের এবং অনভন্ত্রযান্ত্রগর সিাধ্ান্ 
ভহ্তু ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর জন্য ভকন্দ্রীয নবন্দু এবং  ভটািনিন্ম্বর-১৯৪৭এবং/ 
অিবা ই-ভিইি help@uidai.gov.in  এর ন্াধ্যন্ত্রি 
অনধ্বাসীরা সহ্ন্ত্রজই ভযাগান্ত্রযাগ করান্ত্রত যান্ত্রব পান্ত্রর 

সািানজক িাধ্যিচযান্ত্রন্ি 

 

 

 ভসাশযাি নিনিযা হ্ি অন্িাইন্ ভযাগান্ত্রযাগ চযান্ত্রন্িগনুির একটি 
সংগ্রহ্। এগনুি সম্প্রদাযনভনত্তক ইন্পুট, নিিনিযা, সািগ্রী ভাগ 
কন্ত্রর ভন্ওযার 

 এবং সহ্ন্ত্রযানগতার জন্য উৎসগীকৃত। ইউআইনিএআই 
অন্যতি এন্ত্রজনি, যা ভসাশযাি নিনিযা চযান্ত্রন্িগনুিন্ত্রত সনিয 
রন্ত্রযন্ত্রে। ন্ীন্ত্রচর তানিকাভুি চযান্ত্রন্িগনুিন্ত্রত ভকউ আধ্ার 

সম্পনকথত তিয এবং সবথন্ত্রশষ আপন্ত্রিট ভদিন্ত্রত পান্ত্রবন্। 

 

 
 

Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 
Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en 
Instagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en 
Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.in
https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/
file:///C:/Users/reginasarala/Desktop/https%20:/twitter.com/aadhaarindia%3flang=en
https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en
file:///C:/Users/reginasarala/Desktop/https%20:/www.youtube.com/user/AadhaarUID
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ইউআইমিএআই এর দমৃষ্টককাণ ও উকেশ্য 
 

 

ভারতবন্ত্রষথর অনধ্বাসীন্ত্রদরন্ত্রক একটি অন্ন্য পনরচয এবং ভযন্ত্রকান্ও সিন্ত্রয, ভকািাও 
প্রিাণ করার জন্য একটি নিনজটাি প্ল্যাটফন্ত্রিথর ক্ষিতাযন্ করন্ত্রত। 

 

 ভযন্ত্রকান্ও সিন্ত্রয, ভযন্ত্রকান্ত্রন্া জায়গায় প্রিাণীকরন্ত্রণর করার জন্য একটি অন্ন্য 
পনরচয এবং একটি নিনজটাি প্ল্যাটফিথ নদন্ত্রয অনধ্বাসীন্ত্রদরন্ত্রক ক্ষিতাযন্ করা যায় 

 একটি সনুন্নদথষ্ট সংন্ত্রশানধ্ত সিন্ত্রয়র িন্ত্রধ্য অনধ্বাসীন্ত্রদর সাবথজন্ীন্নভনত্তন্ত্রত আধ্ার 
সংিযা প্রদান্ করনু্ এবং কন্ত্রঠার িান্ িযানিক্স অন্সুরণ করনু্। 

 পনরকাঠান্ত্রিা ভসটআপ করন্ত্রত অংশীদার সন্ত্রে সহ্ন্ত্রযানগতা করনু্,যা তান্ত্রদর নিনজটাি 
পনরচয আপন্ত্রিট এবং প্রিাণীকরন্ত্রণর জন্য সনুবধ্ার বযবস্থা কন্ত্রর। 

 অনধ্বাসীন্ত্রদর পনরন্ত্রষবাগনুি কাযথকরী,দক্ষতা এবং সিান্ভান্ত্রব প্রদান্ত্রন্র জন্য 
অংশীদার এবং পনরন্ত্রষবা সরবরাহ্কারীর সান্ত্রি সহ্ন্ত্রযানগতা করনু্ 

 আধ্ার নিঙ্কযিু অযানপ্ল্ন্ত্রকশন্ নবকান্ত্রশর জন্য জন্সাধ্ারণ এবং প্রাইন্ত্রভট 
এন্ত্রজনিগনুির উদ্ভাবন্ন্ত্রক উৎসানহ্ত করনু্ এবং একটি প্ল্যাটফিথ প্রদান্ করনু্ 

 প্রযনুির পনরকাঠান্ত্রিার উপিব্ধতা,  কিথক্ষিতা প্রসারণ এবং নস্থনতস্থাপকতা 
নন্নিত করনু্ 

 ইউআইনিএআইন্ত্রযর দনৃষ্টন্ত্রকাণ এবং িিূযন্ত্রবান্ত্রধ্র প্রসান্ত্ররর জন্য  দীর্থন্ত্রিযাদী 
ভটকসই প্রনতষ্ঠান্ ততনর করনু্ 

 ইউআইনি  এআই সংস্থায সহ্ন্ত্রযানগতা এবং িিূযবান্ দনৃষ্টন্ত্রকাণ প্রদান্ত্রন্র জন্য 
নবনভন্ন অঞ্চন্ত্রি সন্ত্রবথাত্তি নবশ্ববযাপী দক্ষতার জন্য এটিন্ত্রক আকষথণীয কন্ত্রর তুিনু্ 

 

 আিরা অিডতান্ত্রক িিূয নদই 

 আিরা  সবথবযাপীজানতগঠন্ত্রন্র জন্য প্রনতশ্রুনতবদ্ধ 

 আিরা একটি সহ্ন্ত্রযাগী পদ্ধনত অন্সুরণ কনর এবং আিান্ত্রদর অংশীদারন্ত্রক উপযিু 
িিূয নদই 

 আিন্ত্রদরন্ত্রক বানসন্দান্ত্রদর এবং পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর জন্য পনরন্ত্রষবাগনুিন্ত্রত 
ভেষ্ঠন্ত্রত্বর জন্য সংগ্রাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 আিান্ত্রদর সবথদা ধ্ারাবানহ্ক নশক্ষা এবং িান্ উন্নযন্ উপর ভফাকাস করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 আিরা ন্তুন্ত্ব িারা চানিত এবং আিরা আিান্ত্রদর অংশীদারন্ত্রদর ন্তুন্ত্ব 
আনবষ্কান্ত্ররর জন্য একটি প্ল্যাটফিথ প্রদান্ কনর 

 আিরা একটি স্বছে  ও ভিািা সংগঠন্ নবশ্বাস কনর 
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আধার এবং অনযানয শ্নািকরণ প্প্রাগ্রাকির িকধয পার্যকয 
 
 

 
             অন্যান্য শন্ািকর       আধ্ার 

আধার ব নিষ্টসমহূ 
 
আধ্ার 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভকান্ও বানসন্দান্ত্রক শন্াি করন্ত্রত িুন্ত্রির নচে, ভিন্ত্রিাগ্রানফক তিয, আঙুন্ত্রির োপ এবং আইনরস বযবহ্ার কন্ত্রর 
 

ভরশন্ কািথ , পাসন্ত্রপাটথ  ইতযানদর িন্ত্রতা ভকান্ও আইনি-নভনত্তক অযানপ্ল্ন্ত্রকশন্ বযবহ্ার করন্ত্রত পান্ত্রর এিন্ সবথজন্ীন্ পনরচয 

অবকাঠান্ত্রিা সক্ষি কন্ত্রর 

নবদযিান্ ন্নিপে নন্নবথন্ত্রশন্ত্রষ ভারন্ত্রতর বানসন্দান্ত্রক ভদওযা হ্য (পনরবান্ত্ররর প্রধ্ান্ এবং পনরনচনত নভনত্তক তানিকাভুনি) 

ভিন্ত্রিাগ্রানফক এবং বান্ত্রযান্ত্রিনিক তিয সংগ্রহ্ এবং ভরকিথ  কন্ত্রর (প্রনতবন্ধীন্ত্রদর জন্য বযনতক্ৰি্ী বযবস্থা) 

সফি "প্রিাণীকরণ" সান্ত্রপন্ত্রক্ষ বানসন্দার সন্ািকরণ সক্ষি কন্ত্রর 

স্বতে আইনি ন্ম্বরটি ভকান্ও বযনিন্ত্রক জানর করা হ্য এবং অন্য ভকান্ও বযনির কান্ত্রে পুন্রায বরাে করা হ্ন্ত্রবন্া 

ন্া 

িাগাতাে 12 সংখ্যাে ন্ ে 
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তানিকাভুনি ইন্ত্রকানসন্ত্রেি 
 

 
  

অনধ্বাসীরা 

 

তানিকাভুনি 

ভকন্দ্রসিহূ্ 
 

নন্য়ািক নন্য়ািক 
 

নন্য়ািক 
 

নন্য়ািক 
 

UIDAI 

তানিকাভুনি 

ভকন্দ্রসিূহ্ 
 
 

তানিকাভুনি  

ভকন্দ্রসিূহ্ 
 
 

তানিকাভুনি  
সংস্থাসিূহ্ 

তানিকাভুনি  
সংস্থাসিূহ্ 
 

তানিকাভুনি  
সংস্থাসিূহ্ 
 

তানিকাভুনি  
সংস্থাসিূহ্ 

 
সংর্িুকরণ 

তানিকাভুনি 

ভকন্দ্রসিূহ্ 
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নিতীয় অধ্যায় 2 : নন্বন্ধক, ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্র ও ন্নিভুনিকরণ কিী 
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ডিিীয় অধ্যায় 2: ডিবন্ধক, িডিভুক্তিকরর্ ককন্দ্র ও িডিভুক্তিকরর্ কর্মী 
 
মনবন্ধক মনর্মুি 

 
1. সারা ভদন্ত্রশ সিি ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি অন্তভুথ নি ও তাাঁন্ত্রদর ন্ান্া তিয হ্ািন্াগাদ করার জন্য 

নন্বন্ধকন্ত্রদর নন্যিু করন্ত্রবন্ কতৃথপক্ষ। এই কান্ত্রজ ভসইসব প্রনতষ্ঠান্ন্ত্রকও নন্ন্ত্রয়াগ করা হ্ন্ত্রব 
যারা নন্ন্ত্রজন্ত্রদর কিথসনূচ রূপায়ণ করন্ত্রত নগন্ত্রয় ন্াগনরকন্ত্রদর সন্ত্রে ভযাগান্ত্রযাগ রান্ত্রিন্। নন্যনুি 
পাওয়ার পর প্রন্ত্রতযক নন্বন্ধক একটি কন্ত্রর নন্বন্ধক বা ভরনজস্ট্রার ভকাি পান্ত্রবন্। নন্বন্ধক  

2. নন্বন্ধক নহ্সান্ত্রব নন্ন্ত্রযান্ত্রগর জন্য ভযাগয সত্তা হ্ন্ত্রিন্: 
  রাজয এবং ভকন্দ্রশানসত অঞ্চিসিনূ্ত্রহ্র সরকারসিহূ্ 
  ভকন্দ্রীয িেন্ািযসিহূ্ 
  আনিথক প্রনতষ্ঠান্ 
  বযাংক 
  সরকারী ভক্ষন্ত্রের উন্ত্রদযাগসিহূ্  

    রাজয এবং রাজযনবহ্ীন্ নন্বন্ধকরা: 

 ইউআইনিএআইন্ত্রযর নন্বন্ধক নহ্সান্ত্রব কাজ করা রাজয সরকার / ভকন্দ্রশানসত অঞ্চি অঞ্চিগনুি হ্ি রাজয নন্বন্ধক 
 সিন্ত্র াতা স্মারন্ত্রক (এিওইউ) স্বাক্ষরকারী সিি বযাংক এবং সরকারী ভসক্টন্ত্ররর উন্ত্রদযাগগনুি রাজযহ্ীন্ নন্বন্ধক নহ্সান্ত্রব কাজ কন্ত্রর 

3. নফল্ড ভিন্ত্রভি কিথসনূচ রপূায়ণ, ন্জরদানর ও অনিন্ত্রটর দানয়ত্ব িাকন্ত্রব নন্বন্ধন্ত্রকর ওপন্ত্রর। 
4. নন্বন্ধন্ত্রকরা বা তাাঁন্ত্রদর হ্ন্ত্রয় যনদ ভকান্ও বযনি ভকান্ও প্রােণ অনধ্কার কন্ত্রর িান্ত্রকন্, ভসিান্ত্রন্ কতৃথ পক্ষন্ত্রক যিুযিু ভান্ত্রব প্রন্ত্রবশ করার অনধ্কার 

ভদন্ত্রবন্ নন্বন্ত্রন্ধকরা এবং তাাঁর কান্ত্রে বা তাাঁর হ্ন্ত্রয় কাজ করা ভকান্ও বযনির কান্ত্রে িাকা ভয ভকান্ও িাতা, দনিি-দিান্ত্রবজ, ন্নিপে ও কনম্পউটার 
ভিটা যান্ত্রত কতৃথ পক্ষ যাচাই কন্ত্রর ভদিন্ত্রত পান্ত্ররন্, তার জন্য উপযুি সনু্ত্রযাগ-সনুবধ্া ততনর কন্ত্রর নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব নন্বন্ধকন্ত্রক। ভসই সন্ত্রে কতৃথ পক্ষ 
যনদ িন্ত্রন্ কন্ত্ররন্ ভয ভকান্ও একটা ন্নিপে বা অন্যান্য ভকান্ও উপাদান্ অনিট করার জন্য প্রাসনেক তাহ্ন্ত্রি ভসইগনু্ত্রিার ভজাগান্ ধ্রার দানয়ত্বও 
ভরনজস্ট্রান্ত্ররর। 

5. ন্াগনরকন্ত্রদর ন্ািভুনির সিয় নন্বন্ধন্ত্রকরা ভয-সিি তিয সংগ্রহ্ করন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিান্ত্রক CIDR –এ আপন্ত্রিাি করা োডা অন্য ভকান্ও উন্ত্রেন্ত্রশয 
বযবহ্ার করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

6. নন্বন্ধন্ত্রকরা নন্ন্ত্রজন্ত্রদর ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রট বযনিন্ত্রদর ভফান্ ন্ম্বর, ই-ভিি আইনি ইতযানদ, ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর ঠিকান্া ও ন্াগনরন্ত্রকরা কী কী পনরন্ত্রষবা 
পান্ত্রবন্, ভসসন্ত্রবর যাবতীয় নববরণ সহ্ পযথাি ও সঠিক তিয নদন্ত্রয় রািন্ত্রবন্। 

7. ন্াগনরকন্ত্রদর ন্াি ন্নিভুনিকরণ বা তাাঁন্ত্রদর নবনভন্ন তিয হ্ািন্াগাদ করার জন্য নন্বন্ধন্ত্রকরা ভয সিি এন্ত্রজনি ও/বা বযনিন্ত্রক নন্ন্ত্রয়াগ করন্ত্রবন্, 
তাাঁরা যান্ত্রত এ কান্ত্রজর জন্য সঠিক বা ভযাগয হ্ন্, ভসনদকটা নন্নিত করার দানয়ত্ব নন্বন্ধকন্ত্রদর, যাাঁন্ত্রদরন্ত্রক কান্ত্রজ িাগান্ত্রন্া হ্ন্ত্রব নন্যিু করা 
হ্ন্ত্রব, তাাঁন্ত্রদর ভযন্ এই নবষয়টির ওপর ভপশাদানর প্রনশক্ষণ বা অনভজ্ঞতা িান্ত্রক। 

8. তৃতীয় পন্ত্রক্ষর িাধ্যন্ত্রি এন্ত্রজনি নন্ন্ত্রয়াগ কন্ত্রর ন্াি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কান্ত্রজর সাব-কন্ট্র্যাক্ট নদন্ত্রত 
পারন্ত্রবন্ ন্া। নফল্ড ভিন্ত্রভন্ত্রি কাজ করার জন্য তৃতীয় পন্ত্রক্ষর িাধ্যন্ত্রি কিী নন্ন্ত্রয়ান্ত্রগর অন্নু্ত্রিাদন্ 
নদন্ত্রত পান্ত্ররন্ নন্বন্ধন্ত্রকরা, নকন্তু ভসন্ত্রক্ষন্ত্রে ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভয সিি প্রনতষ্ঠান্ত্রন্র িাধ্যন্ত্রি 
কিীন্ত্রদর নন্ন্ত্রয়াগ করা হ্ন্ত্রব, ভসই প্রনতষ্ঠান্গনু্ত্রিার যাবতীয়া তিয ন্াি ন্নিভুিকরন্ত্রণর 
এন্ত্রজনিগনু্ত্রিা যান্ত্রত জিা ভদয়। 

9. নন্বন্ধকন্ত্রদর সব সিয় পনরনশষ্ট ক-এ উনিনিত আচরণনবনধ্ ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
10. সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় কতৃথ পক্ষ ভযসব প্রনিয়া, ন্ীনত ও নন্ন্ত্রদথ নশকা, ভচকনিে, ফিথ ও ভটম্পন্ত্রিট জানর করন্ত্রবন্, ভসইসব ভিন্ত্রন্ কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব নন্বন্ধকন্ত্রদর 

আর এগনু্ত্রিা ন্নিভুিকরণ এন্ত্রজনিগনু্ত্রিাও যান্ত্রত ভিন্ত্রন্ চন্ত্রি তা নন্নিত করার দানয়ত্ব নন্বন্ধকন্ত্রদর। 
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তামিকাভুি সংিস্থাসিহূ 
 

1. তানিকাভুনির জন্য প্রকাশয আন্ত্রবদন্ (RFE) প্রনিয়ার িাধ্যন্ত্রি ন্াি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর 
এন্ত্রজনিগনু্ত্রিান্ত্রক তানিকাভুি করন্ত্রবন্ কতৃথ পক্ষ। তানিকাভুনির জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ভযাগযতা, নন্য়ি 
ও শতথ াবনির কিা কতৃথ পক্ষ সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় জানর করন্ত্রবন্। ইছুে ক এন্ত্রজনিগনু্ত্রিা RFE-র 
িাপকাঠির নন্নরন্ত্রি নন্ন্ত্রজন্ত্রদর ভযাগযতা এবং অন্যান্য কানরগনর ও আনিথক সক্ষিতা প্রকাশ কন্ত্রর 
নন্ন্ত্রজন্ত্রদর তানিকাভুি করান্ত্রন্ার জন্য আন্ত্রবদন্ জান্ান্ত্রত পান্ত্ররন্। 

2. এন্ত্রজনিগনু্ত্রিার ভিন্ত্রক পাওয়া আন্ত্রবদন্পেগনুির িিূযায়ন্ করন্ত্রবন্ কতৃথপক্ষ এবং RFE-র 
িান্দন্ত্রডর নন্নরন্ত্রি সিি নকেু যাচাই কন্ত্রর উপযিু এন্ত্রজনিগনু্ত্রিান্ত্রক তানিকাভুি করন্ত্রবন্। 

3. কতৃথপক্ষ একটি ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনি ভকাি বা এন্ন্ত্ররািন্ত্রিে এন্ত্রজনি ভকাি ভদন্ত্রবন্, ভযটা বযবহ্ার কন্ত্রর নন্বন্ধক CIDR –এ তানিকাভুি 
ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিন্ত্রক অন্তভুথি করন্ত্রবন্। 

4. নন্বন্ধন্ত্রকরা যান্ত্রত ন্াি ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনি নহ্সান্ত্রব অন্যান্যন্ত্রদরও নন্যিু করন্ত্রত পান্ত্ররন্, ভসই অন্নু্ত্রিাদন্ও কতৃথপক্ষ নদন্ত্রত পান্ত্ররন্, তন্ত্রব এর 
জন্য নন্বন্ধক আন্ত্রগ নিনন্ংন্ত্রয়র উপযিু একটি প্রনিয়া গ্রহ্ণ কন্ত্রর তন্ত্রব এই ধ্রন্ত্রন্র এন্ত্রজনিন্ত্রক কান্ত্রজ িাগান্ত্রত পারন্ত্রবন্। নফল্ড ভিন্ত্রভন্ত্রি এই 
কিথসনূচ রপূায়ণ ও অনিন্ত্রটর কাজ করার দানয়ত্ব িাকন্ত্রব ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনির ওপর। ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুি বা তাাঁন্ত্রদর হ্ন্ত্রয় যনদ ভকান্ও 
বযনি ভকান্ও প্রােণ অনধ্কার কন্ত্রর িান্ত্রকন্, ভসিান্ত্রন্ কতৃথ পক্ষন্ত্রক যুিযিু ভান্ত্রব প্রন্ত্রবশ করার অনধ্কার ভদন্ত্রবন্ ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুি এবং 
তান্ত্রদর কান্ত্রে বা তান্ত্রদর হ্ন্ত্রয় কাজ করা ভকান্ও বযনির কান্ত্রে িাকা ভয ভকান্ও িাতা, দনিি-দিান্ত্রবজ, ন্নিপে ও কনম্পউটার ভিটা যান্ত্রত 
কতৃথ পক্ষ যাচাই কন্ত্রর ভদিন্ত্রত পান্ত্ররন্, তার জন্য উপযিু সনু্ত্রযাগ-সনুবধ্া ততনর কন্ত্রর নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুিন্ত্রক। ভসই সন্ত্রে কতৃথ পক্ষ 
যনদ িন্ত্রন্ কন্ত্ররন্ ভয ভকান্ও একটা ন্নিপে বা অন্যান্য ভকান্ও উপাদান্ অনিট করার জন্য প্রাসনেক তাহ্ন্ত্রি ভসইগনু্ত্রিার ভজাগান্ ধ্রার দানয়ত্বও 
ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুির। 

5. ন্াগনরকন্ত্রদর ন্ািভুনির সিয় ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুি ভয-সিি তিয সংগ্রহ্ করন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিান্ত্রক CIDR –এ আপন্ত্রিাি করা োডা অন্য 
ভকান্ও উন্ত্রেন্ত্রশয বযবহ্ার করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

6. ন্াগনরকন্ত্রদর ন্াি ন্নিভুনিকরণ বা তাাঁন্ত্রদর নবনভন্ন তিয হ্ািন্াগাদ করার জন্য ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুি ভয সিি এন্ত্রজনি ও/বা বযনিন্ত্রক 
নন্ন্ত্রয়াগ করন্ত্রব, তাাঁরা যান্ত্রত এ কান্ত্রজর জন্য সঠিক বা ভযাগয হ্ন্, ভসনদকটা নন্নিত করার দানয়ত্ব ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুির, যাাঁন্ত্রদরন্ত্রক কান্ত্রজ 
িাগান্ত্রন্া হ্ন্ত্রব নন্যুি করা হ্ন্ত্রব, তাাঁন্ত্রদর ভযন্ এই নবষয়টির ওপর ভপশাদানর প্রনশক্ষণ বা অনভজ্ঞতা িান্ত্রক। 

7. ন্নিভুনিকারী এন্ত্রজনিগনুিন্ত্রক সব সিয় পনরনশষ্ট ক-এ উনিনিত আচরণনবনধ্ ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

8. সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় কতৃথ পক্ষ ভযসব প্রনিয়া, ন্ীনত ও নন্ন্ত্রদথ নশকা, ভচকনিে, ফিথ ও ভটম্পন্ত্রিট জানর করন্ত্রবন্, ভসইসব ভিন্ত্রন্ কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব নন্বন্ধকন্ত্রদর 
আর এগনু্ত্রিা ন্নিভুিকরণ এন্ত্রজনিগনু্ত্রিাও যান্ত্রত ভিন্ত্রন্ চন্ত্রি তা নন্নিত করার দানয়ত্ব ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনিগনুির। 

 
তামিকাভুমি কিী-প্র্াগ্যতা, ভূমিকা এবং দাময়ত্ব 

 

 
একজন পর্যকবক্ষক প্ক এবং তাাঁর প্র্াগ্যতা মক হকত হকব? 
ন্নিভুিকরণ ভকন্দ্রগনুিন্ত্রক চািন্া ও পনরচািন্া করার জন্য একজন্ তিাবধ্ায়কন্ত্রক নন্ন্ত্রয়াগ কন্ত্রর ন্নিভুিকারী এন্ত্রজনি। প্রন্ত্রতযক ন্নিভুিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র 
একজন্ কন্ত্রর তিাবধ্ায়কন্ত্রক নন্ন্ত্রয়াগ করাটা বাধ্যতািাূূিক। এই কান্ত্রজর জন্য ভযাগয বন্ত্রি নবন্ত্রবনচত হ্ন্ত্রবন্ নতনন্ই, নযনন্ নন্ম্ননিনিত িাপকাঠির 
নন্নরন্ত্রি উত্তীণথ হ্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্: 

 তাাঁর বয়স 18 বের বা তার ভবনশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 তাাঁন্ত্রক 10+2 পাশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তন্ত্রব ভকউ যনদ স্নাতক হ্ন্, তাহ্ন্ত্রি তাাঁন্ত্রকই প্রাধ্ান্য ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 
 তাাঁর ন্াি আধ্ার-এ ন্নিভুি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং তাাঁর আধ্ার ন্ম্বরও ভবর কনরন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

পর্যকবক্ষক 
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 কনম্পউটার চািান্ত্রন্ায় যান্ত্রত তাাঁর অনভজ্ঞতা িান্ত্রক আর এই নবষয়টা তাাঁর ভাি ভান্ত্রব জান্া িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। স্থান্ীয় ভাষার নকন্ত্রবািথ  বযবহ্ার 
ও নিপযন্তরকরন্ত্রণর কাজ নতনন্ যান্ত্রত স্বছে ন্ত্রন্দ করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 সাটিথ নফন্ত্রকশন্ পরীক্ষায় বসার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রট িাকা আধ্ার ন্ািভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ সম্পকীয় প্রনশক্ষন্ত্রণর যাবতীয় 
উপাদান্ পন্ত্রড নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা নন্যুি ভটনেং অযান্ড সাটিথ নফন্ত্রকশন্ এন্ত্রজনির কাে ভিন্ত্রক “সপুারভাইজার (তিাবধ্ায়ক) সাটিথ নফন্ত্রকট” নন্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
তাাঁন্ত্রক। 

 দ্রষ্টবয: “সপুারভাইজার সাটিথ নফন্ত্রকট” ভপন্ত্রিই নতনন্ ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ শরু ুকরন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া, তাাঁন্ত্রক প্রিন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর িারা 
তানিকাভুি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির সন্ত্রে যুি হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

সাটিথ নফন্ত্রকট ভন্ওয়ার পর এবং ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির তিাবধ্ায়ক নহ্সান্ত্রব কাজ শুর ুকরার 
আন্ত্রগ: 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী ভকান্ও 
একটি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির সন্ত্রে যিু হ্ন্ত্রয় কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ প্রনিয়া ও আধ্ার ন্নিভুিকরন্ত্রণর সিয় বযবহ্ার 
হ্ওয়া নবনভন্ন সরিাি ও নিভাইস সম্পনকথত ভয-প্রনশক্ষণ পন্ত্রবথর আন্ত্রয়াজন্ কন্ত্রর 
আঞ্চনিক কাযথািয়গনুি/ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি, ভসই প্রনশক্ষণ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির একজন্ তিাবধ্ায়ন্ত্রকর কী কী দানয়ত্ব িান্ত্রক? 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র একজন্ তিাবধ্ায়ন্ত্রকর দানয়ত্ব হ্ি কতৃথপন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী (পনরনশষ্ট ি-ন্নিভুু্ নিকরণ ভকন্দ্র স্থাপন্ত্রন্র ভচকনিে) 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র কাজ করার পনরকল্পন্া ততনর করা এবং নবনভন্ন সনু্ত্রযাগ-সনুবধ্া ও প্রন্ত্রয়াজন্ীতা পূরন্ত্রণর বযবস্থা করা, ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র 
ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ স্থাপন্ করা, ভকন্ত্রন্দ্র ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করা এবং ভসই কান্ত্রজর তিাবধ্ান্ করা। আধ্ার ন্নিভুনিকরণ 
ভকন্ত্রন্দ্র তিাবধ্ায়ক নহ্সান্ত্রব কাজ করার সিয় তাাঁন্ত্রক নন্ম্ননিনিত নবষয়গনুিন্ত্রক নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব: 

 সাইট ততমর রাখা 

 ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্র স্থাপন্ত্রন্র ভচকনিে ততনর ও পনরচািন্ – ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ ও ভকন্দ্র 
স্থাপন্ত্রন্র কান্ত্রজ ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিন্ত্রক সাহ্াযয করার জন্য কতৃথ পন্ত্রক্ষর তরফ ভিন্ত্রক 
ন্নিভুনিকরণ ভচকনিে ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। ভকন্ত্রন্দ্রর যাবতীয় প্রন্ত্রয়াজন্ীয়তা পূরন্ত্রণর দানয়ত্ব 
তিাবধ্ায়ন্ত্রকর, তাই ভসগনু্ত্রিা পূরণ হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া তা ভদিারও দানয়ত্ব তাাঁর।প্রন্ত্রতযক 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর কাজ শুররু আন্ত্রগ আর/বা সিান্ত্রহ্ একবার (ন্ত্রযটা আন্ত্রগ হ্য়) তাাঁন্ত্রক 
ভচকনিে পূরণ কন্ত্রর স্বাক্ষর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভনবষযত্ পযথান্ত্রিাচন্া/অনিন্ত্রটর জন্য প্রন্ত্রতযক 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র এই ভচকনিে যত্ন কন্ত্রর রািন্ত্রবন্ নন্বন্ধক/কতৃথপক্ষ ও তাাঁন্ত্রদর িন্ত্রন্ান্ীত 
পারফরিযাি িনন্টর/এন্ত্রজনি। 

 আধ্ার ক্লান্ত্রয়ে ইন্েি ও ভটে কন্ত্রর STQC  সাটিথ ফান্ত্রয়ি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক কযাপচার নিভাইস, নজনপএস নিভাইস ও নপ্রোর-কাি-স্ক্যান্ান্ত্ররর 
সন্ত্রে িযাপটপ/ন্ত্রিস্ক্টপন্ত্রক যিু কন্ত্রর বসান্ত্রন্ার দানয়ত্ব তিবধ্ায়ন্ত্রকর। তাাঁন্ত্রক এ-ও ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ 
প্রনিয়ার কাজ শুর ুকরার জন্য সিি সরিাি যান্ত্রত ঠিক িান্ত্রক। 

 ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য বাবহ্ার হ্ওয়া এন্ত্রকবান্ত্রর ন্তুন্ সফ্টওয়যার ভযন্ ইন্েি করা িান্ত্রক। 

 ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর চত্বর ভযন্ পনরষ্কার-পনরছে ন্ন, স্বাস্থযসম্মত ও ভগাোন্ত্রন্া িান্ত্রক, ভসিান্ত্রন্ যান্ত্রত নবদযুত্ নবপযথয়/অনিকান্ত্রডর 
িত ভকান্ও সিসযা ন্া হ্য়, ভসনদন্ত্রকও ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্র সম্পনকথত নন্ম্ননিনিত তিযগনুি সবথসিন্ত্রক্ষ প্রদশথন্ কন্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব (স্থান্ীয় ও ইিন্ত্ররনজ 
ভাষায়): 

– নন্বন্ধন্ত্রকর ন্াি ও তাাঁর ভফান্ ন্ম্বর 
– ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির ন্াি ও তান্ত্রদর ভফান্ ন্ম্বর 
– ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্রগনুিন্ত্রত ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির তিাবধ্ায়ন্ত্রকর ন্াি, ভকাি ও ভফান্ ন্ম্বর 
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– তিবধ্ায়ন্ত্রকর ন্ান্ত্রি ভকান্ও অনভন্ত্রযাগ জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রি পযথায়িনিক ভান্ত্রব ভকান্ ভকান্ উচ্চপদস্থ আনধ্কানরন্ত্রকর কান্ত্রে ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
তাাঁন্ত্রদর ন্াি 

– ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর কান্ত্রজর সিয়সীিা ও েুটির নদন্ 
– ইউআইনিএআই ভহ্ল্পিাইন্ ন্ম্বর: 1947 ওইন্ত্রিি আইনি: help@uidai.gov.in 
– আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ন্নিপন্ত্রের তানিকা 
– আধ্ার সম্পনকথত যাবতীয় পনরন্ত্রষবার িিূযতানিকা 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এ-ও ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ইউআইনিএআই-এর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী নন্বন্ধক/কতৃথপন্ত্রক্ষর তরফ ভিন্ত্রক ভদওয়া আধ্ার IEC  
উপকরণগনুি যান্ত্রত ভকন্ত্রন্দ্র সঠিকভান্ত্রব প্রদনশথত অবস্থায় িান্ত্রক। 

 ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র অপান্ত্ররটন্ত্ররর ও অন্যান্য কিীন্ত্রদর আচরণ ন্াগনরকন্ত্রদর প্রনত ভযন্ ন্ম্র ও ভদ্র হ্য় ভসনদন্ত্রক িক্ষ রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যনদ 
ভকান্ও অসন্তুষ্ট বযনিন্ত্রক অপান্ত্ররটর সািিান্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, তিন্ পনরনস্থত অপ্রীনতকর হ্ন্ত্রয় ওঠার আন্ত্রগ, ভসই বযনিন্ত্রক সািিান্ত্রন্ার দানয়ত্ব 
নন্ন্ত্রজর কাাঁন্ত্রধ্ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ভযসব ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর জন্য ইউনন্ফিথ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসইস ূভকন্ত্রন্দ্র কিীরা ভযন্ ইউনন্ফিথ পন্ত্ররই কাজ কন্ত্ররন্, যান্ত্রত তাাঁন্ত্রদর ভপাশাক 
ভদন্ত্রিই িান্ষু ব ুন্ত্রত পান্ত্ররন্ ভয, কার কান্ত্রে ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নন্বন্ধক/কতৃথপন্ত্রক্ষর সন্ত্রে তবধ্ ভান্ত্রব চুনি ন্া-কন্ত্রর ভয ভকান্ও জায়গায় ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করন্ত্রবন্ ন্া। 

 মনকজর এবং অনযকদর সংর্মুিকরণ 

 পযথন্ত্রবক্ষকন্ত্রক তাাঁর অন্যান্য প্রন্ত্রযাজন্ীয় কাগজপন্ত্রের সান্ত্রি “সংযনুিকরণ ফিথ” জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
তানিকাভুনি সংস্থার কান্ত্রে যা সংনিষ্ট “কতৃথপন্ত্রক্ষর আঞ্চনিক কাযথািয়গুন্ত্রিান্ত্রত” পাঠান্ত্রন্া হ্ন্ত্রব 
যাচাই করার জন্য 

 যাচাই করার পর, কতৃথপন্ত্রক্ষর আঞ্চনিক কাযথািয়গনু্ত্রিা এই সংযনুিকরণ গ্রহ্ণ/বজথ ন্ কন্ত্রর 
পাঠান্ত্রত পান্ত্রর সংনিষ্ট তানিকাভুনি সংস্থার কান্ত্রে   

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি এরপর আধ্ার ক্লান্ত্রয়ে সফ্টওয়যান্ত্রর তিাবধ্ায়ন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক গ্রহ্ণ কন্ত্রর তাাঁন্ত্রক এিটি ইউজার 
ভন্ি ও পাসওয়ািথ  ভদন্ত্রবন্ যান্ত্রত নতনন্ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভিনশন্টি চািান্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 ন্নিভুি ইউজার িান্ত্রন্ হ্ি, ভসই ইউজান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ যাচাইন্ত্রয়র পর তবধ্ বন্ত্রি ভর্াষণা কন্ত্ররন্ত্রেন্ কতৃথ পক্ষ 
এবং ইউজান্ত্ররর ভসই নববরণ ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ত্রন্র ভিাকাি ভিটান্ত্রবন্ত্রস িজতু কন্ত্রর রািা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এ-ও নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, স্থান্ীয় ভান্ত্রব তবধ্তা পরীক্ষা করান্ত্রন্ার জন্য সিি ‘অপান্ত্ররটরন্ত্রক’ 
ভেশন্গনুিন্ত্রত অন্তভুথি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 

 প্ককের কার্যকিাপ পমরচািনা 
 িুব দরকার পডন্ত্রি তিাবধ্ায়কন্ত্রকও অপান্ত্ররটর নহ্সান্ত্রব কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 কতৃথপন্ত্রক্ষর তরফ ভিন্ত্রক সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগাদ সম্পনকথত নন্ন্ত্রদথ নশকা ও ন্ীনত 

জানর করা হ্য়, তাই সবথন্ত্রশষ ন্ীনত-নন্ন্ত্রদথ নশকা সম্পন্ত্রকথ  তিাবধ্ায়কন্ত্রক অবগত িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 তিাবধ্ায়ক তাাঁর নন্ন্ত্রজর ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র নন্িভুনিকরণর প্রনিয়ার পনরচািন্া কন্ত্ররন্। 

ইউআইনিএআই ন্নিভুনিকরণ প্রনিয়া ও নন্ন্ত্রদথ নশকা ভিন্ত্রন্ চিা হ্ন্ত্রছে  নক ন্া এবং িুব ভাি ভান্ত্রব 
ভিটা কযাপচার করা হ্ন্ত্রছে  নক ন্া তা ভদিার দানয়ত্ব তিাবধ্ায়ন্ত্রকর। 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এই নদন্ত্রকও ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, যাাঁরা ন্তুন্ কন্ত্রর অন্তভুথ নিকরন্ত্রণর জন্য আসন্ত্রেন্, 
তাাঁরা যান্ত্রত আন্ত্রগ ন্নিভুু্ নিকরণ ক্লান্ত্রয়ে প্রদত্ত ‘ফাইন্ড আধ্ার ভফনসনিটি’ বযবহ্ার কন্ত্রর আধ্ার-এ 
ন্াি ন্নিভুি করান্নন্।  
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 তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্াগনরকরা যান্ত্রত ভাি িতই জান্ত্রন্ন্ ভয, তাাঁন্ত্রদর ভিন্ত্রক 
ভিন্ত্রক ভন্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক শুধ্িুাে আদার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রব। 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক অনত অবশযই ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্াগনরন্ত্রকরা আধ্ার 
ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথ ভাি ভান্ত্রব পূরণ কন্ত্ররন্ত্রেন্ আর ভসই সন্ত্রে স্ক্যানন্ংন্ত্রয়র জন্য 
প্রন্ত্রয়াজন্ীয় সহ্ায়ক ন্নিপন্ত্রের আসি কনপগনুিই নন্ন্ত্রয় এন্ত্রসন্ত্রেন্। 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এ-ও ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ভকান্ও তিয হ্ািন্াগাদ করন্ত্রত হ্ন্ত্রি, শধু্ ুভসই 
তিযটুকুই ভযন্ পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিা হ্য়, যান্ত্রত সংগহৃ্ীত তন্ত্রিযর অন্নুিনপন্ত্রক এডান্ত্রন্া যায়। ভযিন্ 
ঠিকান্ার তিয হ্ািন্াগাদ করন্ত্রত হ্ন্ত্রি, শধু্ু ঠিকান্া পরীক্ষা করার বাক্সটান্ত্রক ভবন্ত্রে নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্াগনরন্ত্রকর ভযিান্ত্রন্ ‘বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক বযনতিি’ ধ্রা পডন্ত্রব,, এিন্ আধ্ার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রের প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরণন্ত্রক সাইন্ অফ করন্ত্রবন্ তিাবধ্ায়ক। 
 ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ন্নিভুনিকরন্ত্রণ ভিটা পরীক্ষা করার সিয় ভকান্ ভকান্ জটিি নদকগনু্ত্রিান্ত্রক পরীক্ষা 

কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তার একটা কন্ত্রর নপ্রণ্ট কনপ প্রন্ত্রতযক অপান্ত্ররটন্ত্ররর কান্ত্রে িাকন্ত্রতই হ্ন্ত্রব, আর 
ভসটা নন্নিত করার দানয়ত্ব তিাবধ্ায়ন্ত্রকর। 

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এ-ও ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য ন্াগনরকন্ত্রদর 
ভিন্ত্রক সংগ্রহ্ করা ভিটা বা তিয অপান্ত্ররটররা যান্ত্রত িুব ভাি ভান্ত্রব যাচাই কন্ত্রর ভদন্ত্রি, আর 
ন্াগনরকরা যিন্ ভকান্ও ভুি ধ্নরন্ত্রয় ভদন্ত্রবন্, ভসটান্ত্রকও শুদ্ধ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 তিবধ্ায়কন্ত্রক ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযকটি আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর পর অপান্ত্ররটর ভযন্ তাাঁর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্িয়তা প্রদান্ কন্ত্ররন্। 
 তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযকটি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পর প্রানিস্বীকান্ত্ররর রনশদ ভযন্ নপ্রে কন্ত্রর ভবর করা হ্য় আর ভসটান্ত্রত যান্ত্রত 

ন্াগনরন্ত্রকর যিানবনহ্ত স্বাক্ষর িান্ত্রক। 
 তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযকটি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর 

প্রিাণপন্ত্রের আসি ন্নিপেই ভযন্ বযবহ্ার করা হ্য় আর স্বাক্ষনরত প্রানিস্বীকান্ত্ররর নস্ল্প ভযন্ স্ক্যান্ করা হ্য়। 
 সারানদন্ কাজ করার পর কী কী কিা ভশিা বা জান্া ভগি আর কী কী সিসযার িনু্ত্রিই পডন্ত্রত হ্ন্ত্রয়নেি ভসসব নন্ন্ত্রয় আন্ত্রিাচন্ার জন্য 

নদন্ত্রন্র ভশন্ত্রষ ভকন্ত্রন্দ্র নিটিংন্ত্রয়র আন্ত্রয়াজন্ করন্ত্রত পান্ত্ররন্ তিাবধ্ায়ক। 
 নদন্ত্রন্র ভশন্ত্রষ ভকন্ত্রন্দ্র ভকান্ নজনন্স কী অবস্থায় আন্ত্রে ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রয় তিাবধ্ায়ক নবকি নিভাইস, হ্ািথ ওয়যার ও অন্যান্য িনজনেক বদন্ত্রি ন্তুন্ 

নন্ন্ত্রয় আসার বযবস্থা করন্ত্রত পান্ত্ররন্, যান্ত্রত পরনদন্ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ সষুু্ঠ ভান্ত্রব করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর। 
 ভকান্ও নিভাইন্ত্রস আাঁচড ভিন্ত্রগ দাগ পন্ত্রডন্ত্রে নক ন্া, ভকান্ও নিভাইস নদন্ত্রয় েনব তুিন্ত্রি ভসটা আউট অব ভফাকাস আসন্ত্রে নক ন্া বা আংনশক 

েনব আসন্ত্রে নক ন্া তার ওপর সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় ন্জর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। যনদ এিন্ ভকান্ও সিসযা ভচান্ত্রি পন্ত্রড, তাহ্ন্ত্রি ভসটা সংনিষ্ট ন্নিভুনিকরণ 
এন্ত্রজনি িযান্ত্রন্জারন্ত্রক/সদর দফতন্ত্রর জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব যান্ত্রত নবকি সরিািটা পািন্ত্রট ন্তুন্ ভদওয়া হ্য়। 

 ভকান্ও রকি দরু্থটন্া যান্ত্রত ন্া হ্য় তার জন্য সিি নিভাইস ও কনম্পউটার ভযন্ শাট িাউন্ আর পাওয়ার অফ কন্ত্রর রািা হ্য়। 
 নিভাইস ও অন্যান্য সরিািন্ত্রক সুরনক্ষত রািার বযবস্থা নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির কাজকিথ সষুু্ঠ ভান্ত্রব চািান্ত্রন্ার জন্য নন্নদথষ্ট একটা সিয়সীিার জন্য ক্লান্ত্রয়ে সম্পনকথত নদন্ন্ত্রশন্ত্রষর নবন্ত্রশষ প্রনতন্ত্রবদন্ 

িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করার সিয় ভকন্ত্রন্দ্র যান্ত্রত সন্ত্রবথাচ্চ িান্দড বজায় রািা 

হ্য় আর এই কান্ত্রজর জন্য ভকউ যান্ত্রত ন্াগনরকন্ত্রদর কাে ভিন্ত্রক অনতনরি টাকা দানব ন্া-কন্ত্ররন্, কারণ এই কাজ সম্পূণথ নবন্ািনূ্ত্রিয কন্ত্রর 
ভদওয়ার কিা। 

 আধ্ার ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় ভযসব ভিটা বা তিয সংগ্রহ্ করা হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিার ভগাপন্ীয়তা রক্ষা ও ভসগনু্ত্রিান্ত্রক সরুনক্ষত রািার দানয়ত্ব 
তিাবধ্ায়ন্ত্রকর। 

 কিযসূমচ পর্যাকিাচনা 

 তানিকাভূনি ভকন্দ্রগনু্ত্রিান্ত্রত কিথসনূচ পযথান্ত্রিাচন্া এবং অনিট কাযথকিাপ সম্পন্ন করার ভক্ষন্ত্রে পযথন্ত্রবক্ষক কতৃথপক্ষ/নন্য়ািকন্ত্রক সহ্ন্ত্রযানগতা 
করন্ত্রবন্ এবং তান্ত্রদর প্রেসিনূ্ত্রহ্র উত্তর যিাসম্ভব ভদবার ভচষ্টা করন্ত্রবন্। পযথন্ত্রবক্ষক কিথসনূচ চিাকািীন্ সিিনকেুর নববরণ ভরকিথ  কন্ত্রর 
রািন্ত্রবন্ এবং কিথসনূচ পযথন্ত্রবক্ষণ ফন্ত্রিথ স্বাক্ষর করন্ত্রবন্।  

 তিাবধ্ায়কন্ত্রক এ-ও ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযক নদন্ ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ে বযবহ্ার করার আন্ত্রগ নজনপএস ভকা-অনিথ ন্ত্রন্ট যান্ত্রত কযাপচার 
কন্ত্রর রািা হ্য়। 
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অপান্ত্ররটর ভক এবং তাাঁর কী কী ভযাগযতা িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব?  

ন্নিভুনিকরণ ভেশন্গনুিন্ত্রত ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার জন্য ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির তরফ 
ভিন্ত্রক অপান্ত্ররটরন্ত্রক নন্যিু করা হ্য়। 
নন্ম্ননিনিত িান্দডগনু্ত্রিা পূরণ করন্ত্রত পারন্ত্রিই নতনন্ এই কান্ত্রজর জন্য ভযাগয বন্ত্রি নবন্ত্রবনচত হ্ন্ত্রবন্: 

 ইউআইনিএআই পনরচানিত আধ্ার ভসবা ভকন্দ্রর জন্য ভযাগযতা ন্যুন্তি 10 + 2 উত্তীণথ 
হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব  অিবা স্নাতক 

 তাাঁর বয়স 18 বের বা তার ভবনশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 তাাঁন্ত্রক 10+2 পাশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, স্নাতকন্ত্রদর প্রাধ্ান্য ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 

 তাাঁর ন্াি আধ্ান্ত্রর ন্নিভুি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব আর তাাঁর আধ্ার ন্ম্বরও ভবর কনরন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 কনম্পউটার চািান্ত্রন্ায় যান্ত্রত তাাঁর অনভজ্ঞতা িান্ত্রক আর এই নবষয়টা তাাঁর ভাি ভান্ত্রব জান্া িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। স্থান্ীয় ভাষার নকন্ত্রবািথ  বযবহ্ার 
ও নিপযন্তরকরন্ত্রণর কাজ নতনন্ যান্ত্রত স্বছে ন্ত্রন্দ করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা নন্যিু ভটনেং অযান্ড সাটিথ নফন্ত্রকশন্ এন্ত্রজনির কাে ভিন্ত্রক “অপান্ত্ররটর সাটিথ নফন্ত্রকট” নন্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব তাাঁন্ত্রক। 

 দ্রষ্টবয: “অপান্ত্ররটর সাটিথ নফন্ত্রকট” ভপন্ত্রিই নতনন্ ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ শুর ুকরন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া, তাাঁন্ত্রক প্রিন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর িারা 
তানিকাভুি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির সন্ত্রে যুি হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

অপান্ত্ররটর নহ্সান্ত্রব কাজ শরু ুকরার আন্ত্রগ: 
 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্ুযায়ী ভকান্ও একটি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির 

সন্ত্রে যিু হ্ন্ত্রয় কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ প্রনিয়া ও আধ্ার ন্নিভুিকরন্ত্রণর সিয় বযবহ্ার হ্ওয়া নবনভন্ন সরিাি ও 

নিভাইস সম্পনকথত ভয-প্রনশক্ষণ পন্ত্রবথর আন্ত্রয়াজন্ কন্ত্রর আঞ্চনিক কাযথািয়গনুি/ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি, ভসই প্রনশক্ষণ 
নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 সাটিথ নফন্ত্রকশন্ পরীক্ষায় বসার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রট িাকা আধ্ার ন্ািভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ সম্পকীয় 
প্রনশক্ষন্ত্রণর যাবতীয় উপাদান্ পন্ত্রড নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 তাাঁন্ত্রক স্থান্ীয় ভাষার নকন্ত্রবান্ত্রিথ  ও নিপযন্তরকরন্ত্রণর কান্ত্রজ স্বছে ন্দ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
চািককর সংর্মুিকরণ 
অপান্ত্ররটরন্ত্রক প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ন্নিপে সহ্ নন্ন্ত্রজর ‘অন্তভুথ নিকরন্ত্রণর ফিথ’ জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির কান্ত্রে, ভসই এন্ত্রজনি আবার ওই ফিথ 
ও ন্নিপে যাচাইন্ত্রয়র জন্য পাঠিন্ত্রয় ভদন্ত্রব সংনিষ্ট ‘কতৃথ পন্ত্রক্ষর আঞ্চনিক কাযথািয়’-এ। যাচইন্ত্রয়র পর সংনিষ্ট ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিন্ত্রক আঞ্চনিক কাযথািয় 
জানন্ন্ত্রয় ভদন্ত্রব ভয অন্তভুথ নির জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক কাজ করার জন্য অন্নু্ত্রিাদন্ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ন্া তার আন্ত্রবদন্ বানতি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 
ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি এরপর অপান্ত্ররটন্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্ন্ত্রয় আধ্ার ক্লান্ত্রয়ে সফ্টওয়যান্ত্রর ভন্ত্রর নদন্ত্রয় তাাঁন্ত্রক নন্যিু করন্ত্রবন্ আবং নতনন্ যান্ত্রত 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য বযবহ্ার হ্ওয়া ভিনশন্ বযবহ্ার করন্ত্রত পান্ত্ররন্, তার জন্য তাাঁন্ত্রক একটি ইউজার ভন্ি ও পাসওয়ািথ  ভদওয়া হ্ন্ত্রব। ন্নিভুি 
ইউজার িান্ত্রন্ হ্ি ইউজান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ ইউআইনিএআই-ভত সফি ভান্ত্রব যাচাই করা হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রে এবং তা িজতু কন্ত্রর রািা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ন্নিভুনিকরণ 
ভেশন্ত্রন্র ভিাকাি ভিটান্ত্রবন্ত্রস। 
 
 
 

অপাকরটর 
 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page21 

 
 

ভকান্ও ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ন্নিভুি করার সিয় একজন্ অপান্ত্ররট/তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভযসব গুরতু্বপূণথ আন্ত্রদশ ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 প্রন্ত্রতযক নদন্ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ শরুরু আন্ত্রগই নজনপএস 
ভকা-অনিথ ন্ত্রন্ট কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 প্রন্ত্রতযক বার িগ ইন্-এর সিয় কনম্পউটান্ত্রর যান্ত্রত চিনত 
তানরি ও সিয় ভসট করা হ্য়। 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার জন্য আধ্ার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে নন্ন্ত্রজর অপান্ত্ররটর আইনি বযবহ্ার কন্ত্রর িগ ইন্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, নন্ন্ত্রজর আসন্ ভেন্ত্রড 
ভকািাও ভগন্ত্রি িগ অফ কন্ত্রর ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যান্ত্রত অন্য ভকউ আপন্ার ইউন্ত্রন্ডান্ত্রত িগ ইন্ কন্ত্রর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করন্ত্রত ন্া-পান্ত্রর। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর প্রনিয়া শরু ুকরার আন্ত্রগ বা তা 
চিাকািীন্ ন্াগনরকন্ত্রক সংন্ত্রক্ষন্ত্রপ এই প্রনিয়া সম্পন্ত্রকথ  বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, 
যান্ত্রত ভিটা কযাপচান্ত্ররর সিয় তাাঁরা সহ্জ ও স্বছে ন্দ িান্ত্রকন্। 

 ভেশন্ত্রন্র ভি আউট ভযন্ কতৃথপন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ীই হ্য়। 

 ভকান্ও ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ন্তুন্ কন্ত্রর ন্নিভুি করার সিয় ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে প্রদত্ত ‘ফাইন্ড আধ্ার ভফনসনিটি’ বযবহ্ার কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ ভয, 
তাাঁর ন্াি আন্ত্রগ কিন্ও ন্নিভুি হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া। 

 ভকান্ও ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি, নিে, জন্ত্রন্মর তানরি ও ঠিকান্া, 
ভিাবাইি ন্ম্বর ও ইন্ত্রিি-এর িত জন্নবন্যাসগত নববরণ 
হ্ািন্াগাদ করার জন্য আপন্ত্রিট ক্লান্ত্রয়ে িাইট বযবহ্ার করনু্ 
এবং অন্যান্য প্রকার জন্নবন্যাসগত/বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য বযবহ্ার করুন্ ইনসএিনপ। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য আন্ত্রবদন্ জান্ান্ত্রন্া 
ন্াগনরক ভযসব ন্নিপে জিা ভদন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিা যান্ত্রত 
আসি হ্য় আর যাাঁর ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ হ্ন্ত্রব, 
তাাঁর জিা ভদওয়া ন্নিপে ভযন্ তাাঁরই হ্য়। 

 ন্াগনরন্ত্রকরা যান্ত্রত নন্ন্ত্রজন্ত্রদর ভিাবাইি ন্ম্বর এোর কন্ত্রর রান্ত্রিন্ ভসনদন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভকন্ন্া ভনবষযন্ত্রত তাাঁন্ত্রদর সন্ত্রে ভযাগান্ত্রযাগ 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রি এই ন্ম্বন্ত্ররর প্রন্ত্রয়াজন্ পডন্ত্রব এোডা ওটিনপ নভনত্তক তবধ্তা পরীক্ষা ও অন্িাইন্ আধ্ার হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্যও এর দরকার 
পডন্ত্রব। 

 ন্াগনরন্ত্রকর আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ ফিথ যাচাই 
করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, আর নযনন্ যাচাই কন্ত্ররন্ত্রেন্, 
তাাঁর স্বাক্ষর/টিপসই ও েযাম্প/ইনন্নশয়াি আন্ত্রে নক ন্া 
তা-ও ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ফন্ত্রিথ ন্াগনরক (আন্ত্রবদক)-এর 
স্বাক্ষর/টিপসই িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্াগনরন্ত্রকরা যান্ত্রত িুব ভাি ভান্ত্রবই অবগত িান্ত্রকন্ ভয, 
তাাঁন্ত্রদর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক শুধ্িুাে আধ্ার 
ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্যই বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রব 
আর এোডা অন্য ভকান্ও উন্ত্রেন্ত্রশয বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রবই 
ন্া। 

 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার/এইচওএফ নভনত্তক ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে ফন্ত্রিথ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার/এইচওএফ-এর স্বাক্ষর/টিপসই িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর ফন্ত্রিথ 
তাাঁন্ত্রদর ভযসব জায়গা পূরণ করার দরকার ভসগনু্ত্রিাও পূরণ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 সফ্টওয়যার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে প্রদত্ত নিন্ অন্ুযায়ী ভিটা কযাপচান্ত্ররর 
পযথায়িন্ত্রি আধ্ার ক্লান্ত্রয়ে সফ্টওয়যার 
(ইনসএিনপ/ইউনসএি)-এ ন্াগনরকন্ত্রদর জন্নবন্যাসগত ও 
বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভিটা কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ চিাকািীন্ সবসিন্ত্রয়ই 
ন্াগনরন্ত্রকর নিন্ ভযন্ অন্ িান্ত্রক আর তাাঁন্ত্রদর ভকান্ও 
ভিটা এোর করার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রদরন্ত্রক একবার ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত 
নদন্ ভয সব ঠিক আন্ত্রে নক ন্া, আর সাইন্ অফ করার 
আন্ত্রগ ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত তিযন্ত্রক আরও একবার 
ভদন্ত্রি নন্ন্ ভয সব ঠিক আন্ত্রে নক ন্া। 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পর প্রানিস্বীকান্ত্ররর রনসন্ত্রদর নপ্রে ভবর কন্ত্রর 
নদন্ ন্াগনরকন্ত্রক, তান্ত্রত স্বাক্ষর িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং ন্াগনরন্ত্রকর 
সম্মনতিন্ত্রি তাাঁরও স্বাক্ষর নন্ন্ত্রয় নন্ন্। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে 
ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ ফিথ, আসি সহ্ায়ক ন্নিপে 
ও স্বাক্ষনরত সম্মনতজ্ঞাপক নস্ল্প ভযন্ আপন্ত্রিাি করা হ্য় 
আর সিি ন্নিপেই ভযন্ ন্াগনরকন্ত্রক নফনরন্ত্রয় নদন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 
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মসইএিমস অপাকরটর প্ক এবং তার প্র্াগ্যতা মক? 

ন্নিভুনিকরণ ভেশন্গনুিন্ত্রত ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার জন্য ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির তরফ 
ভিন্ত্রক নসইএিনস অপান্ত্ররটরন্ত্রক নন্যিু করা হ্য়। উন্ত্রিিয, নসইএিনস অপান্ত্ররটর শধু্ ুন্াবািকন্ত্রদর 
ন্াি ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করন্ত্রত পারন্ত্রবন্, এর বাইন্ত্রর অন্য ভকান্ও প্রকার 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 
নন্ম্ননিনিত িান্দডগনু্ত্রিা পূরণ করন্ত্রত পারন্ত্রিই নতনন্ এই কান্ত্রজর জন্য ভযাগয বন্ত্রি  
নবন্ত্রবনচত হ্ন্ত্রবন্: 

 তাাঁর বয়স 18 বের বা তার ভবনশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 তাাঁন্ত্রক 10+2 পাশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, স্নাতকন্ত্রদর প্রাধ্ান্য ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 
 অেন্ওয়ানড আশা কিী হ্ন্ত্রি নতনন্ দশি ভেনণ পাশ হ্ন্ত্রিই চিন্ত্রব 
 তাাঁর ন্াি আধ্ান্ত্রর ন্নিভুি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব আর তাাঁর আধ্ার ন্ম্বরও ভবর কনরন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 অযন্ড্রন্ত্রয়ি ওএস িাকা স্মাটথ  ভফান্/কনম্পউটার কী ভান্ত্রব চািান্ত্রত হ্য়, ভস সম্পন্ত্রকথ  ন্যূন্তি ধ্ারণা িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব, আর স্থান্ীয় ভাষা ও 

নিপযন্তরকরন্ত্রণর কান্ত্রজ তাাঁন্ত্রক স্বছে ন্দ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা নন্যিু ভটনেং অযান্ড সাটিথ নফন্ত্রকশন্ এন্ত্রজনির কাে ভিন্ত্রক “নসইএিনস অপান্ত্ররটর সাটিথ নফন্ত্রকট” নন্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব তাাঁন্ত্রক। 

 দ্রষ্টবয: “নসইএিনস অপান্ত্ররটর সাটিথ নফন্ত্রকট” ভপন্ত্রিই নতনন্ ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ শরু ুকরন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া, তাাঁন্ত্রক প্রিন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর 
িারা তানিকাভুি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির সন্ত্রে যিু হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

অপান্ত্ররটর নহ্সান্ত্রব কাজ শরু ুকরার আন্ত্রগ: 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী ভকান্ও একটি ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির সন্ত্রে যিু হ্ন্ত্রয় কাজ করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

 ন্াবািন্ত্রকর আধ্ার ন্নিভুনিকরণ প্রনিয়া ও নশশরু আধ্ার ন্নিভুিকরন্ত্রণর সিয় বযবহ্ার হ্ওয়া নসইএিনস টযাবন্ত্রিট বযবহ্ার সম্পনকথত 
ভয-প্রনশক্ষণ পন্ত্রবথর আন্ত্রয়াজন্ কন্ত্রর আঞ্চনিক কাযথািয়গনুি/ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি, ভসই প্রনশক্ষণ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 সাটিথ নফন্ত্রকশন্ পরীক্ষায় বসার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রক কতৃথ পন্ত্রক্ষর ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রট িাকা ন্াবািন্ত্রকর আধ্ার ন্ািভুনিকরণ সম্পকীয় প্রনশক্ষন্ত্রণর যাবতীয় 
উপাদান্ পন্ত্রড নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নসইএিনস অপান্ত্ররটরন্ত্রক প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ন্নিপে সহ্ নন্ন্ত্রজর ‘অন্তভুথ নিকরন্ত্রণর ফিথ’ জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির কান্ত্রে, ভসই এন্ত্রজনি 
আবার ওই ফিথ ও ন্নিপে যাচাইন্ত্রয়র জন্য পাঠিন্ত্রয় ভদন্ত্রব সংনিষ্ট ‘ইউআইনিএআই আঞ্চনিক কাযথািয়’-এ। যাচইন্ত্রয়র পর সংনিষ্ট ন্নিভুনিকরণ 
এন্ত্রজনিন্ত্রক আঞ্চনিক কাযথািয় জানন্ন্ত্রয় ভদন্ত্রব ভয অন্তভুথ নির জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক কাজ করার জন্য অন্নু্ত্রিাদন্ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ন্া তার আন্ত্রবদন্ 
বানতি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি এরপর নসইএিনস অপান্ত্ররটন্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্ন্ত্রয় আধ্ার ক্লান্ত্রয়ে সফ্টওয়যান্ত্রর ভন্ত্রর নদন্ত্রয় তাাঁন্ত্রক নন্যিু করন্ত্রবন্ আবং 
নতনন্ যান্ত্রত নসইএিনস টযাবন্ত্রিট বযবহ্ার করন্ত্রত পান্ত্ররন্, তার জন্য তাাঁন্ত্রক একটি ইউজার ভন্ি ও পাসওয়ািথ  ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুি ইউজার িান্ত্রন্ হ্ি ইউজান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ ইউআইনিএআই-ভত সফি ভান্ত্রব যাচাই করা হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রে এবং তা িজতু কন্ত্রর 
রািা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ত্রন্র ভিাকাি ভিটান্ত্রবন্ত্রস। 

পরীক্ষক ভক এবং তাাঁর কী কী দানয়ত্ব রন্ত্রয়ন্ত্রে? 

 যিন্ ভকান্ও ন্াগনরক ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত আন্ত্রসন্, তিন্ নতনন্ যা যা ন্নিপে ভদন্, ভসিান্ ভিন্ত্রক জন্নবন্যাসগত 
তিয নন্ন্ত্রয় এোর করা হ্য়। 

 ন্াগনরক ভয ন্নিপে জিা ভদন্, ভসগনু্ত্রিান্ত্রক পরীক্ষা বা তার তবধ্তা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্য়, ভসই কাজটা যিানবনহ্ত ভান্ত্রব কন্ত্ররন্ এই 
কান্ত্রজর জন্য নন্যিু আনধ্কানরক। এই আনধ্কানরকন্ত্রদর তবধ্তা পরীক্ষক বা ভভনরফায়ার বিা হ্য়। 

যাচাইকারী 
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 ন্াগনরন্ত্রকরা ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথ ভনতথ কন্ত্রর তার সন্ত্রে যা যা ন্নিপে জিা ভদন্, ভসগনু্ত্রিার তবধ্তা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদন্ত্রিন্ 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র উপনস্থত তবধ্তা পরীক্ষক। 

 ন্নিপে যাচাইন্ত্রয়র জন্য যনদ অনতনরি আনধ্কানরক ন্া-িান্ত্রকন্ তাহ্ন্ত্রি নন্বন্ধক এ কান্ত্রজর জন্য অবসরপ্রাি সরকানর আনধ্কানরকন্ত্রদর 
নন্যিু করন্ত্রত পান্ত্ররন্, কারণ তাাঁন্ত্রদর এই তবধ্তা পরীক্ষার কান্ত্রজ যন্ত্রিষ্ট অনভজ্ঞতা আন্ত্রে। 

 তবধ্তা পরীক্ষক নহ্সান্ত্রব ভয ভকান্ও সরকানর কিথচারী/অবসরপ্রাি কিথচারী (ন্ত্রসন্াবানহ্ন্ী ও নসনপএিএফ সহ্) ও বযাঙ্ক সহ্ রাট্রায়ায়ত্ত সংস্থার 
ভয ভকান্ও কিীন্ত্রক, তাাঁন্ত্রদর অন্তত গ্রুপ নস/ক্লাস III –র কিী হ্ন্ত্রতই হ্ন্ত্রব, নন্যিু করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর। বড শহ্র ও িহ্ান্গন্ত্ররর িত অঞ্চিগনুিন্ত্রত 
ভরনজোর যনদ এিন্ ভকান্ও সরকানর কিথচারী/অবসরপ্রাি কিথচারীন্ত্রক নন্য়ুি করন্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, তাহ্ন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয়র 
অন্নু্ত্রিাদন্ নন্ন্ত্রয় এই কান্ত্রজর জন্য আউটন্ত্রসাসথ করা ভভন্ডর ভিন্ত্রক তবধ্তা পরীক্ষকন্ত্রক নন্যিু করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 ভয ভভন্ডরন্ত্রক ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি নহ্সান্ত্রব নন্যিু করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসই একই ভভন্ডর ভিন্ত্রক তবধ্তা পরীক্ষকন্ত্রক নন্যুি করা যান্ত্রব ন্া ন্নিভুনিকরণ 
ভকন্ত্রন্দ্র। নন্বন্ধকন্ত্রক এ বযাপান্ত্রর নন্নিত হ্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, সঠিক প্রনশক্ষণপ্রাি বযনিন্ত্রকই ভযন্ তবধ্তা পরীক্ষক নহ্সান্ত্রব নন্যিু করা হ্য়। 
প্রন্ত্রয়াজন্ হ্ন্ত্রি নন্বন্ধক একটি ভকন্ত্রন্দ্র একানধ্ক তবধ্তা পরীক্ষকন্ত্রক নন্যিু করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ শরু ুকরার আন্ত্রগ পদ-সহ্ সিি তবধ্তা পরীক্ষন্ত্রকর একটি তানিকা নবজ্ঞনি জানর কন্ত্রর প্রকাশ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব নন্বন্ধকন্ত্রক 
আর ভসই তানিকাটা সংনিষ্ট আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয়ও পাঠান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

নমর্পত্র র্াচাই ককর প্দখার সিয় তবধতা পরীক্ষককক তবধতা পরীক্ষা সম্পমকয ত ইউআইমিএআই-র 
প্কান প্কান মনকদয মশ্কার কর্া িার্ায় রাখকত হকব? 

 ন্াগনরক তবধ্তা পরীক্ষার জন্য ভযসব ন্নিপে জিা নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্, ভসগনু্ত্রিা ভযন্ আসি হ্য়। 
 আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য ন্াগনরক ভযসব ন্নিপে জিা নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্, ভসই ন্নিপেগনু্ত্রিা ইউআইনিএআই অন্নু্ত্রিানদত ন্নিপে 

অন্যুায়ী আন্ত্রে নক ন্া তা ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে, ঠিকান্ার প্রিাণপে, সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে, জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব আনধ্কানরক/প্রনতষ্ঠান্ (ইউআইনিএআই-র 

জানর করা তবধ্ ন্নিপন্ত্রের তানিকায় স্বীকৃত) ভযসব সাটিথ নফন্ত্রকট জানর কন্ত্ররন্ তার ফিথযাট পনরনশষ্ট গ অন্ুযায়ী হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 ভকান্ও ন্নিপে জাি/ন্কি বন্ত্রি িন্ত্রন্ হ্ন্ত্রি, ভসটা যাচাই কন্ত্রর ন্া-ভদিার অনধ্কার িাকন্ত্রব তবধ্তা পরীক্ষন্ত্রকর। তবধ্তা পরীক্ষক যনদ ভকান্ও 

ন্নিপে যাচাই ন্া-কন্ত্ররন্, তন্ত্রব ভসটা ন্া-করার কারণ সংন্ত্রক্ষন্ত্রপ উন্ত্রিি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্নিভুনিকরণ ফন্ত্রিথ। 
 যনদ ভকান্ও তবধ্তা পরীক্ষক ভকান্ও কারণ ন্া-ভদনিন্ত্রয়ই ভকান্ও ন্াগনরন্ত্রকর ন্নিপে যাচাই ন্া-কন্ত্ররন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই ন্াগনরক নন্ন্ত্রজর অনভন্ত্রযাগ 

জান্ান্ত্রত পান্ত্ররন্ নন্বন্ধক সষৃ্ট এই কতৃথ পন্ত্রক্ষর কান্ত্রে, ভসই কতৃথ পন্ত্রক্ষর কাজই হ্ি এিন্ অনভন্ত্রযান্ত্রগর নন্ষ্পনত্ত করা। 
 পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে, জন্ত্রন্মর প্রিাণপে, ঠিকান্ার প্রিাণপে, সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে ভদন্ত্রি যিািন্ত্রি ন্াি, জন্ত্রন্মর তানরি, ঠিকান্া ও সম্পনকথত 

বযনির নববরণ পরীক্ষা করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
– ন্াি 
– পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ন্নিন্ত্রত ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ও েনব িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। এই দু’ভটা নজনন্স িাকা সহ্ায়ক ন্নি পরীক্ষা 

করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
– পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব জিা ভদওয়া ন্নিন্ত্রত ন্াগনরন্ত্রকর েনব ন্া-িাকন্ত্রি ভসটান্ত্রক পনরচন্ত্রয়র তবধ্ প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভিন্ত্রন্ ভন্ওয়া 

হ্ন্ত্রব ন্া। সবার ন্াি অন্তভুথি করার জন্য আর কাউন্ত্রক যান্ত্রত  ান্ত্রিিায় ন্া-পডন্ত্রত হ্য়, ভসজন্য পুরন্ত্রন্া েনব িাকা ন্নিপেও জিা 
করা যান্ত্রব। 

 

            ফন্ত্রটাগ্রাফ সহ্ তবধ্ নপওআই     ফন্ত্রটাগ্রাফ োডা তবধ্ নপওআই 
 

 ন্াগনরকন্ত্রক তাাঁর ন্াি নজজ্ঞাসা কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্নিন্ত্রত িাকা ন্ান্ত্রির সন্ত্রে নিিন্ত্রে নক ন্া। এর ভিন্ত্রক নন্নিত হ্ওয়া যান্ত্রব ভয, 
নতনন্ নন্ন্ত্রজরই ন্নি জিা নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্। 
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 তাাঁর পুন্ত্ররা ন্াি এোর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ন্ান্ত্রির সন্ত্রে শ্রী, শ্রীিতী, কুিারী, ভিজর, অবসরপ্রাি, িা. ইতযানদ ভযাগ করা যান্ত্রব ন্া। 

 

 
a. ভয ভকান্ও বযনির ন্াি িুব যন্ত্রত্নর সন্ত্রে আর শুদ্ধ ভান্ত্রব নিিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভযিন্, ভকউ হ্য়ন্ত্রতা বিন্ত্রিন্ ভয তাাঁর ন্াি নভ নবজন্, নকন্তু তাাঁর 

পুন্ত্ররা ন্াি হ্ি ভবঙ্কটরিণ নবজয়ন্, একই রকি ভান্ত্রব ভকউ হ্য়ন্ত্রতা বিন্ত্রিন্ ভয তাাঁর ন্াি আর ভক শ্রীবািব, নকন্তু তাাঁর পুন্ত্ররা ন্াি রন্ত্রিশ 
কুিার শ্রীবািব। আবার ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত আশা ভকান্ও একজন্ িনহ্িা বিন্ত্রিন্ ভয তাাঁর ন্াি ভকএসন্ত্রক দগুথা, নকন্তু তাাঁর পুন্ত্ররা ন্াি 
হ্য়ন্ত্রতা কিনুর সযূথ কন্ক দগুথা। তাই তাাঁরা সংন্ত্রক্ষন্ত্রপ ভয ন্াি বিন্ত্রবন্, ভসটা পুন্ত্ররাটা ভয কী তা ভজন্ত্রন্ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর নিনিন্ত্রয় ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
ভয, তাাঁর বিা ন্ািটির সন্ত্রে তাাঁর জিা ভদওয়া ন্নিন্ত্রত িাকা ন্ান্ত্রির সন্ত্রে নিিন্ত্রে নক ন্া। 

Wrong usage 
(with salutation) 

Wrong usage 
(without salutation) 
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b. আ
ভবদন্কারী ভয ন্াি বিন্ত্রিন্, ভসটা পুন্ত্ররাটা হ্য়ন্ত্রতা ন্নিন্ত্রত পুন্ত্ররা বান্ান্ কন্ত্রর ভিিা ভন্ই আর/বা নতনন্ ভযভান্ত্রব ন্াি, িধ্যন্াি ও পদনব 
বন্ত্রিন্ত্রেন্, ভসই পযথায়িন্ত্রি হ্য়ন্ত্রতা ন্নিন্ত্রত উন্ত্রিি করা ভন্ই, তিন্ আন্ত্রবদন্কারী ভয ভান্ত্রব নন্ন্ত্রজর ন্াি বিন্ত্রবন্, ভসইভান্ত্রবই নন্িবদ্ধ কন্ত্রর 
রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

শুধুিাত্র নাি ক্রকির িকধয পার্যকয মহসাকব গ্রহণকর্াগ্য 
প্ভাটার আইমি কািয  পমরচকয়র প্রিাণ 
মহসাকব (মপওআই) বযবহৃত হয় 

 

বযাঙ্ক পাসবুকটি ঠিকানার প্রুফ মহসাকব 
বযবহার করা হয় (মপওএ) 

 

নাকি পার্যককযর কারকণ গ্রহণকর্াগ্য নয় 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

POI 
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প্ভাটার আইমি কািয  পমরচকয়র প্রিাণ 
মহসাকব বযবহৃত হয়(মপওআই) 

বযাঙ্ক পাসবুকটি ঠিকানার প্রুফ মহসাকব 
বযবহার করা হয় (মপওএ) 

 

 

C. যনদ এন্ন্ত্ররানির িারা উৎপানদত দটুি িকুন্ত্রিোনর প্রুন্ত্রফর একই ন্ান্ত্রির (ন্ত্রযিন্, আদযক্ষর এবং পুন্ত্ররা ন্াি সহ্) নভন্নতা িান্ত্রক তন্ত্রব 

তানিকাভুনির পুন্ত্ররা ন্ািটি ভরকিথ  করা উনচত। 

 
D. কিন্ও কিন্ও ভদিা যায় ভয, নশশনু্ত্রদর অন্ত্রন্ক নদন্ পযথন্ত ন্ািকরণই হ্য় ন্া। তিন্ ভসই নশশরু হ্ন্ত্রয় নযনন্ ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত আন্ত্রসন্, 
তাাঁন্ত্রক ভবা ান্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, কারও ন্ান্ত্রি ইআইনি জানর করার ভক্ষন্ত্রে ন্াি কযাপচার করাটা কতটা গুরতু্বপূণথ, এই বন্ত্রি তাাঁর ভিন্ত্রক ভজন্ত্রন্ নন্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব ভয, তাাঁরা নশশরু কী ন্াি রািন্ত্রবন্ বন্ত্রি ঠিক কন্ত্ররন্ত্রেন্। পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব সহ্ায়ক ন্নি ন্া-িাকন্ত্রি ন্াি নন্িবদ্ধ কন্ত্রর রািন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর সাহ্াযয নন্ন্ত্রয়। 
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উদাহ্রণ ১ ন্ীন্ত্রচ আধ্ার ধ্ারন্ত্রকর আধ্ার ভিটা আপন্ত্রিট ফন্ত্রিথর নিন্শট রন্ত্রযন্ত্রে। এিান্ত্রন্ আধ্ার ধ্ারক তার পনরবারনভনত্তক পনরবার (এইচএফ) 
োডাই তাাঁর জন্সংিযার নববরণ আপন্ত্রিট করন্ত্রেন্। নবশদটি আপন্ত্রিট করার জন্য িিূ ন্নিগনুি যাচাই করা হ্ন্ত্রব। 
. 

 
 

এইচএফ োডাই যাচাইকরন্ত্রণর প্রনিযার উদাহ্রণ 
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আধার আপকিট ফিয 
নববরণ আপন্ত্রিট করার জন্য, প্রাসনেক নপওআই এবং নপওনব যাচাই করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। এিান্ত্রন্ আধ্ার ধ্ারন্ত্রকর পনরচয যাচাই করার জন্য কন্ত্রযকটি 

আসি ন্নি ভদওযা আন্ত্রে। 
 

পযান্ কািথ  পনরচন্ত্রযর প্রিাণ নহ্সান্ত্রব বযবহ্ার 
করা হ্য (নপওআই) 

 
 
 
 
 

িাকথ স শীট (সরকারী ভবািথ  বা নবশ্বনবদযািয িারা জানর) জন্ম 
তামরকখর প্রুফ (মপওমব) নহ্সান্ত্রব বযবহ্ার করা হ্য 

 
 

উদাহ্রণ ২  ন্ীন্ত্রচ আধার তামিকাভুমি বা সংকশ্াধকনর উদাহ্রণ। 

 

আধার সংকশ্াধন ফিয 
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আধ্ার ধ্ারন্ত্রকর নবশদ নববরণ িিূ ন্নির নভনত্তন্ত্রত যাচাই করা হ্য (এই ভক্ষন্ত্রে জন্ম শংসাপে) 

 
জন্ত্রন্মর তানরিটি জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির প্রিাণ(নপওনব)নহ্সান্ত্রব বযবহৃত হ্য 

পনরচযপন্ত্রের অন্যান্য প্রিাণানদ হ্'ি: 

 পাসন্ত্রপাটথ   

 পান্ কািথ   

 ভভাটার আইনি  

 োইনভং িাইন্ত্রসি  

 নপএসইউ িারা প্রদত্ত সরকারী ফন্ত্রটা আইনি কািথ  / পনরন্ত্রষবা ফন্ত্রটা 
পনরচয়পে 

 এন্আরইনজএস জব কািথ   

 স্বীকৃত নশক্ষা প্রনতষ্ঠান্ প্রদত্ত ফন্ত্রটা আইনি 

 অস্ত্ৰ িাইন্ত্রসি  

নিওনব (নপওনব) ন্নির অন্যান্য প্রিাণ হ্'ি: 

 পান্ কািথ  
 জন্ম শংসাপে 
 পাসন্ত্রপাটথ  
 ভিটারন্ত্রহ্ন্ত্রি গ্রুপ এ ভগন্ত্রজন্ত্রটি অনফসার 

জানরকৃত জন্ম শংসাপে 
 ভকন্দ্রীয়/রাজয ভপন্শন্ প্রদান্ত্রন্র আন্ত্রদশ 

 

ইউআইনিএআই আধ্ার ভরকন্ত্রিথ  ন্াি, ভজন্ডার এবং জন্ম তানরি আপন্ত্রিট করার নবষন্ত্রয একটি নবজ্ঞনি প্রকাশ কন্ত্ররন্ত্রে। আপন্ত্রিন্ত্রটর সংিযা নন্ধ্থানরত: 

 বানসন্দার জন্ত্রন্মর তানরিটি সারাজীবন্ত্রন্ একবার আপন্ত্রিট করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর শতথ সান্ত্রপন্ত্রক্ষ ভয নিওনব-র বতথিান্ অবস্থা ভর্ানষত বা আন্িুানন্ক 
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 ন্াি জীবন্কান্ত্রি দবুার আপন্ত্রিট করা যান্ত্রব 

 নিে জীবন্কান্ত্রি একবার আপন্ত্রিট করা যান্ত্রব 

 নপওনব ন্নি যা ন্নিভুনির সিয জিা ভদওযা হ্ন্ত্রযনেি তা আধ্ান্ত্রর নপওনব আপন্ত্রিন্ত্রটর জন্য আবার বযবহ্ার করা যান্ত্রব ন্া  

জকন্মর তামরখ (মিঅমব) 

a. ভযিান্ত্রন্ জন্ত্রন্মর তানরি নিিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভসিান্ত্রন্ জন্ত্রন্মর নদন্, িাস ও বের উন্ত্রিি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

b. যনদ ভকান্ও ন্াগনরক জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির সাক্ষযবহ্ন্কারী ন্নি জিা কন্ত্ররন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই জন্ত্রন্মর তানরিন্ত্রকই ‘তবধ্তা পরীনক্ষত’ বন্ত্রি 
ভিন্ত্রন্ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। যনদ ভকান্ও ন্াগনরক সাক্ষযবহ্ন্কারী ন্নি োডা জন্ত্রন্মর তানরি বন্ত্রিন্, তাহ্ন্ত্রি ভসটান্ত্রক ‘ভর্ানষত’ বন্ত্রি ভিন্ত্রন্ নন্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

c. যনদ ভকান্ও ন্াগনরক জন্ত্রন্মর সঠিক তানরি বিন্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, আর শধু্ইু কত বয়স তা উন্ত্রিি কন্ত্ররন্ বা তবধ্তা পরীক্ষক যনদ 
অন্িুান্ত্রন্র উপর নন্ভথর কন্ত্রর তাাঁর বয়স ধ্রন্ত্রত পান্ত্ররন্, তাহ্ন্ত্রি শধু্ু বয়স ন্নিবদ্ধ কন্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভসন্ত্রক্ষন্ত্রে সফ্টওয়যার নন্ন্ত্রজই 
জন্ত্রন্মর একটা সাি নহ্সাব কন্ত্রর ভবর কন্ত্রর নন্ন্ত্রত পারন্ত্রব। 

d. ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফন্ত্রিথ ন্াগনরক ‘তবধ্তা পরীনক্ষত’/‘ভর্ানষত’ বন্ত্রি নন্ন্ত্রজর জন্ত্রন্মর তানরি নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্ ন্া শধু্ইু নন্ন্ত্রজর বয়স 
উন্ত্রিি কন্ত্ররন্ত্রেন্, ভসটা তবধ্তা পরীক্ষকন্ত্রক ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব।  

e. নিওনব পনরবতথ ন্ত্রন্র জন্য বানসন্দান্ত্রদর কাে ভিন্ত্রক প্রাি আপন্ত্রিন্ত্রটর অন্নু্ত্ররান্ত্রধ্র জন্ম তানরি ইনতিন্ত্রধ্য যাচাই করা হ্ন্ত্রযন্ত্রে 
ইউআইনিএআইন্ত্রযর আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

f. ভর্ানষত / আন্িুানন্ক যাচাই করা ভিন্ত্রক জন্ম তানরন্ত্রির পনরবতথ ন্ত্রন্র জন্য বানসন্দান্ত্রদর কাে ভিন্ত্রক আপন্ত্রিন্ত্রটর অন্নু্ত্ররাধ্ জান্ান্ত্রন্া 
হ্ন্ত্রযন্ত্রে পনরবতথ ন্ত্রন্র পনরসীিা বা সীিা নন্নবথন্ত্রশন্ত্রষ, জীবন্কান্ত্রি শুধ্ ুএকবান্ত্ররর জন্য। 

g. নন্বাসীন্ত্রক জন্ম তানরন্ত্রির প্রিাণ নহ্সান্ত্রব নন্ধ্থানরত ভয ভকান্ও দনিি জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

h. বযনতিিী নন্বথাহ্ প্রনিযার িাধ্যন্ত্রি অন্নু্ত্রিানদত সীিাবদ্ধতার ভবনশ আপন্ত্রিট হ্ওযা দরকার। এর জন্য আবানসকন্ত্রক আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয 
ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব  

বাসস্থান্ত্রন্র ঠিকান্া 

a. ঠিকান্ার প্রিাণপন্ত্রে ন্াি ও ঠিকান্া িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। তবধ্তা পরীক্ষক এটা ভদন্ত্রি ভন্ন্ত্রবন্ ভয, পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপন্ত্রে িাকা ন্াি আর ঠিকান্ার 
প্রিাণপন্ত্রে িাকা ন্াি ভযন্ একই িান্ত্রক। পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপন্ত্রে ও ঠিকান্ার প্রিাণপন্ত্রে একই ন্ান্ত্রির বান্ান্ আিাদা আিাদা িাকন্ত্রি 
বা ন্াি, িধ্যন্াি ও পদনব দ’ুভটা প্রিাণপন্ত্রে একই পযথায়িন্ত্রি ন্া-িাকন্ত্রিও ভসটান্ত্রক তবধ্ বন্ত্রি ভিন্ত্রন্ ভন্ওয়া যান্ত্রব। 

b. বাবা বা িান্ত্রয়র সন্ত্রে িাকা নশশ ুবা নন্ন্ত্রজর সন্তান্ত্রন্র সন্ত্রে িাকা বয়স্ক্ বযনির ঠিকান্ায় অবধ্ায়ক বা ‘ভকয়ার অফ’ িাকন্ত্রি ভযাগ 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। যনদ তা ন্া-িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি ভসই জায়গাটা ফাাঁকা ভরন্ত্রি নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

c. নবিানরত ঠিকান্া ভদওয়া ভযন্ত্রত পান্ত্রর। ন্াগনরক প্রিাণপন্ত্রে ন্া-িাকা নন্ন্ত্রজর ঠিকান্ার ভোটিান্ত্রটা নববরণ উন্ত্রিি করন্ত্রত পান্ত্ররন্, ভযিন্ 
বানডর ন্ম্বর, গনির ন্ম্বর, রািার ন্াি ইতযানদ, প্রিাণপন্ত্রে োপার ভুন্ত্রি ভকান্ও বান্ান্ ঠিক ন্া-িাকন্ত্রি ভসটা শদু্ধ কন্ত্রর ফন্ত্রিথ নিন্ত্রি 

নদন্ত্রত পান্ত্ররন্ বা নপন্ ভকান্ত্রির সািান্য পনরবতথন্/শনুদ্ধকরণ ইতযানদও উন্ত্রিিও করন্ত্রত পান্ত্ররন্। ঠিকান্ার প্রিাণপন্ত্রে িাকা িূি ঠিকান্াটান্ত্রক 
ঠিক ভরন্ত্রি এইসব সািান্য পনরবতথন্/সংন্ত্রযাজন্ করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর। 
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সংন্ত্রযাজন্ নহ্সান্ত্রব গ্রহ্ণন্ত্রযাগয বনুন্যানদ ঠিকান্া পনরবতথ ন্ কন্ত্রর ন্া 

আধ্ার তানিকাভুনি বা সংন্ত্রশাধ্ন্ ফিথ

 

বযাঙ্ক পাসবকুটি ঠিকান্ার প্রুফ (নপওএ) নহ্সান্ত্রব বযবহৃত 

হ্য 

 

d. নবিানরত ঠিকান্া ভদওয়ার জন্য ঠিকান্ায় ভকান্ও পনরবতথ ন্ত্রন্র অন্নু্ত্ররাধ্ করা হ্ন্ত্রি ভসই নবিানরত ঠিকন্া যনদ ভবশ বড হ্য় বা ঠিকান্ার 
প্রিাণপন্ত্রে িাকা িূি ঠিকান্াটাই বদন্ত্রি যায়, তাহ্ন্ত্রি ভসই ন্াগনরকন্ত্রক অন্য একটা ঠিকন্ারা প্রিাণপে জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব বা ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর 
িাধ্যন্ত্রি নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

িিূ ঠিকান্ায পনরবতথ ন্ িাকন্ত্রি গ্রহ্ণন্ত্রযাগয ন্য 
আধ্ার তানিকাভুনি বা সংন্ত্রশাধ্ন্ ফিথ 

 

বযাঙ্ক পাসবকুটি ঠিকান্ার প্রুফ (নপওএ) নহ্সান্ত্রব বযবহৃত হ্য 

 

 

সম্পককয র মববরণ: 

a. 5 বেন্ত্ররর কি বয়সী ভকান্ও নশশরু ভক্ষন্ত্রে তার একজন্ অনভভাবন্ত্রকর ‘ন্াি’ ও ‘আধ্ার’ ন্ম্বর নদন্ত্রতই হ্ন্ত্রব। নশশরু ন্াি অন্তভুথি 
করার সিয় বাবা-িান্ত্রক/অনভভাবকন্ত্রক আধ্ার নচঠি ভপশ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব (বা নন্ন্ত্রজন্ত্রদর সন্ত্রে ভসই নশশরু ন্ািও অন্তভুথি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব)। 

b. প্রািবয়ন্ত্রস্ক্র ভক্ষন্ত্রে তাাঁর বাবা-িা বা স্বািী-স্ত্ৰীর ভকান্ও তিয যাচাই করা হ্ন্ত্রব ন্া। এই তিযগনু্ত্রিা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব শধু্ুিাে অভযন্তরীণ 
বযবহ্ান্ত্ররর উন্ত্রেন্ত্রশয। 

 

বানডর ন্ম্বরপনরবতথন্ 

িযান্ডিাকথ যুি 

হ্ন্ত্রযন্ত্রে 
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গ্ৃহকতয া/গ্ৃহকত্রী (HoF): 

a. সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভয ন্নি জিা করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসটার িাধ্যন্ত্রি গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর সন্ত্রে পনরবান্ত্ররর অন্যান্য সদসযন্ত্রদর সম্পকথ  
প্রনতনষ্ঠত হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া। পনরবান্ত্ররর যাাঁন্ত্রদর ন্াি সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব জিা ভদওয়া ন্নিন্ত্রত আন্ত্রে, শধু্িুাে তাাঁন্ত্রদরই ন্াি সম্পন্ত্রকথ র 
প্রিাণপন্ত্রের নভনত্তত ন্নিভুি হ্ন্ত্রব। 

b. এই প্রিাণপন্ত্রের নভনত্তন্ত্রত যিন্ পনরবান্ত্ররর ভকান্ও সদন্ত্রসযর ন্াি অন্তভুথি হ্ন্ত্রব, তিন্ তাাঁর সন্ত্রে গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীন্ত্রকও আসন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

c. গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেী নভনত্তক তবধ্তা যাচাইন্ত্রয়র ভক্ষন্ত্রে ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফন্ত্রিথ গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর ন্াি আন্ত্রে নক ন্া তা যাচাই 
কন্ত্রর ভদন্ত্রি ভন্ন্ত্রবন্ তবধ্তা পরীক্ষক। আধ্ার নচঠির নভনত্তন্ত্রত গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর ন্াি ও আধ্ার ন্ম্বর যাচাই কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব তবধ্তা 
পরীক্ষকন্ত্রক। 

d. গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেী নভনত্তক ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ফন্ত্রিথ সম্পন্ত্রকথ র ভয নববরণ আন্ত্রে, তা ভযন্ শধু্ ুগহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীরই 
হ্য়। 

প্িাবাইি নম্বর এবং ইকিইি ঠিকানা:  

a. বানসন্দান্ত্রক জানন্ন্ত্রয নদন্ ভয ভিাবাইি ন্ম্বরটি ভকবি আধ্ার তানিকাভুনি ভকন্দ্রগনুিন্ত্রত আপন্ত্রিট করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর এবং অন্িাইন্ত্রন্ওকরা 
যান্ত্রব ন্া। 

b. সিি ধ্রন্ত্রণর প্রিাণীকরণ বযিথ হ্ন্ত্রি এবং বানসন্দান্ত্রদর ইন্ত্রিন্ত্রির িাধ্যন্ত্রি তিয ভাগ করা যায তন্ত্রব ভকবি বাডনত সরুক্ষা যিুকরন্ত্রত বানসন্দান্ত্রক 
তার ইন্ত্রিি ঠিকান্া সরবরাহ্ করার পরািশথ নদন্। 

c. ওটিনপর িাধ্যন্ত্রি ই-ভকওযাইনসর উন্ত্রেন্ত্রশয ভিাবাইি ন্ম্বন্ত্ররর গরুতু্ব সম্পন্ত্রকথ  পরািশথ নদন্ এবংএটি বাধ্যতািিূক ন্া হ্ন্ত্রিও বানসন্দা তার ভিাবাইি 
ন্ম্বর সরবরাহ্ কন্ত্ররন্ নকন্া তা নন্নিত করনু্। 

 

 

িকুকিন্টসমবহীন বামসন্দারা কীভাকব আধাকর তামিকাভুি হকবন ? 
a. ন্াি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় জন্নবন্যাসগত িিূ তিযগনুির তবধ্তা পরীক্ষা কন্ত্রর নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

ন্াগনরন্ত্রকরা পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে (PoI) ও ঠিকান্ার প্রিাণপে (PoA) নহ্সান্ত্রব ভয ভকান্ও 
একটি অন্নু্ত্রিানদত ন্নি নন্ন্ত্রয় আসন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

b. যনদ ভকান্ও ন্াগনরক পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে বা ঠিকান্ার প্রিাণপে জিা নদন্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, 
তাহ্ন্ত্রি নতনন্ একজন্ পূবথ-নন্ধ্থানরত ‘ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার’-এর িাধ্যন্ত্রি নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি 
করান্ত্রত পান্ত্ররন্, এই ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক শন্াি ও ভর্ানষত করন্ত্রবন্ নন্বন্ধক বা আঞ্চনিক 
কাযথািয়। 

c. ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার হ্ন্ত্রিন্ নন্বন্ধক স্বীকৃত ভসই বযনি নযনন্ পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে  
ন্ািাকা ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় তুন্ত্রি ধ্রন্ত্রবন্। পনরচয় তুন্ত্রি ধ্রা িান্ত্রন্ এই ন্য় ভয নতনন্ ভসই  
ন্াগনরকন্ত্রক ভকান্ও চানরনেক শংসাপে ভদন্ত্রবন্। 

অনুষ্ঠাতা 
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ইনকরামিউসার প্ক? 
a. নন্বন্ধন্ত্রকর শন্াি করা এবং ‘ইন্ন্ত্রিানিউসার’ নহ্সান্ত্রব ইউআইনিএআই-এর নসআইনিআর-এ ন্নিভুি হ্ন্ত্রয় িাকা ভয ভকান্ও বযনিই 

ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার (ন্ত্রযিন্ নন্বন্ধন্ত্রকর কিী, স্থান্ীয় পুর বা গ্রািসভার নন্বথানচত সদসয, স্থান্ীয় প্রশাসনন্ক পষথন্ত্রদর সদসয, ভপােিযান্, 
নশক্ষক-স্বাস্থযকিী ও িািার-অেন্ওয়ানড/আশা কিী-স্থান্ীয় অসরকানর সংস্থার প্রনতনন্নধ্ প্রিনু্ত্রির িত প্রভাবশািী বযনি) 

b. নকেু নকেু ভক্ষন্ত্রে নন্বন্ধকন্ত্রদর সনুবধ্ার জন্য ইউআইনিএআই আঞ্চনিক কাযথািয় নন্ন্ত্রজ দানয়ত্ব নন্ন্ত্রয় বহু্ ভিাকন্ত্রক ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক শন্াি 
করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

c. ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর বয়স 18 বের বা তার ভবনশ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং নতনন্ ভযন্ ভকান্ও অপরাধ্িূিক কাজকন্ত্রিথর সন্ত্রে যিু ন্া-িান্ত্রকন্। 
d. ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক নন্বন্ধন্ত্রকর সন্ত্রে নিঙ্ক করা হ্ন্ত্রব। সংনিষ্ট নন্বন্ধন্ত্রকর শন্াি এবং নন্নদথষ্ট নন্বন্ধন্ত্রকর জন্য ‘ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার’ নহ্সান্ত্রব 

ইউআইনিএআই-এর নসআইনিআর-এ ন্নিভুি একজন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রকই একানধ্ক নন্বন্ধক বযবহ্ার করন্ত্রত পারন্ত্রবন্। ভসই জন্যই একজন্ 
ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার শধু্ুিাে নন্বন্ধন্ত্রকর এনিয়ারভুি ভিান্ত্রকন্ত্রদরই পনরচয় তুন্ত্রি ধ্রন্ত্রত পারন্ত্রবন্।এোডা, একজন্ নন্বন্ধক ভকান্ও একজন্ 
ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর কাজকন্ত্রিথর পনরনধ্ন্ত্রক একটা প্রশাসনন্ক সীিা (রাজয, ভজিা ির)-এর িন্ত্রধ্যও ভবাঁন্ত্রধ্ রািন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

একজন ইকরামিউসাকরর কী কী দাময়ত্ব র্াকক? 
a. অঞ্চন্ত্রির নভনত্তন্ত্রত (ন্ত্রজিা/রাজয, ভযিান্ত্রন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক কাজ করার অনধ্করা ভদওয়া হ্ন্ত্রব) নন্বন্ধক যিন্ একবার ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রদর 

শন্াি কন্ত্রর ভন্ন্, তিন্ নতনন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর কিা ভর্াষিা কন্ত্রর ভদন্। 

b. আধ্ার কিথসনূচ এবং ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর দানয়ত্ব ও কতথবয সম্পন্ত্রকথ  জান্ার জন্য নন্বন্ধক ও ইউআইনিএআই আন্ত্রয়ানজত আধ্ার সন্ত্রচতন্তা 
কিথশািায় ভযাগ নদন্ত্রতই হ্ন্ত্রব ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রদর। 

c. শন্াি হ্ওয়া ভকান্ও ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার যনদ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার নহ্সান্ত্রব কাজ করার জন্য ততনর িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি তাাঁন্ত্রক একটি সম্মনতপে (এর নন্ধ্থানরত 
ন্িনু্া ‘পনরনশষ্ট র্’-এ যিু করা আন্ত্রে) নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভসই নচঠিন্ত্রত নতনন্ নিিন্ত্রবন্ ভয, আধ্ার ন্ািভুনিকরন্ত্রণর কান্ত্রজ একজন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার 
নহ্সান্ত্রব নতনন্ ভসইসব নন্ন্ত্রদথ নশকা ও পদ্ধনত ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রবন্, ভযগনু্ত্রিা ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর উন্ত্রেশয জানর করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ইউনন্ক আইন্ত্রিনেনফন্ত্রকশন্ 
অিনরটি অব ইনন্ডয়া (ইউআইনিএআই) ও নন্বন্ধক। 

d. ন্াগনরকন্ত্রদর পনরচয় কনরন্ত্রয় ভদওয়ার আন্ত্রগ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রদর নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং নন্ন্ত্রজর আধ্ার ন্ম্বর ভপন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
ভসই সন্ত্রে সম্মনতপন্ত্রে স্বাক্ষরও করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

e. তাাঁরা এই নন্িয়তা ভদন্ত্রবন্ ভয, ইউআইনিএআই-ভত তাাঁন্ত্রদরন্ত্রক ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার নহ্সান্ত্রব নন্বন্ধক ন্নিভুি ও সনিয় কন্ত্ররন্ত্রেন্। 

f. ইন্ত্রন্ড্রানিউসারন্ত্রক ভয-অঞ্চন্ত্রির দানয়ত্ব ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ভসিান্ত্রন্ ন্নিভুিরণ কী ভান্ত্রব হ্য় তার নন্য়িকান্নু্, ভসিান্ত্রন্ ভকািায় ভকািায় ন্নিভুনিকরণ 
ভকন্দ্র আন্ত্রে আর ভসইসব ভকন্ত্রন্দ্র কাজ কতক্ষণ হ্য়, এসব বযপান্ত্রর জান্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব একজন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক। 

g. ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র তাাঁন্ত্রদর ভফান্ ন্ম্বর যান্ত্রত ঠিকভান্ত্রব সবার ভচান্ত্রির সািন্ত্রন্ িান্ত্রক, ভস বযপারটা নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব তাাঁন্ত্রকই। যনদ 
তাাঁর ন্ম্বর সবার ভচান্ত্রির সািন্ত্রন্ ন্া-িান্ত্রক/ভুি িান্ত্রক, তন্ত্রব ভসটা সবার সািন্ত্রন্ রািার/ঠিক কন্ত্রর ভদওয়ার জন্য ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর 
তিাবধ্ায়কন্ত্রক জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

h. ন্াগনরকরা ভযন্ সহ্ন্ত্রজই ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর কান্ত্রে ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

i. ন্নিভুিকরন্ত্রণর ফন্ত্রিথ ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ও ঠিকান্া শদু্ধ ও সম্পূণথ আন্ত্রে নক ন্া তা ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক। ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার সম্পন্ত্রকথ  
সঠিক নববরণ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া ভসটাই ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রয় তন্ত্রবই নতনন্ নন্ন্ত্রজর স্বাক্ষর/টিপসই ভদন্ত্রবন্ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ফন্ত্রিথর ভসই জায়গায়, 
ভযিান্ত্রন্ তা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

j. ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর কাজ চিাকািীন্ সিন্ত্রয় ন্াগনরন্ত্রকরা যান্ত্রত নগন্ত্রয়ই ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর সন্ত্রে ভদিা করন্ত্রত পান্ত্ররন্, এিন্ভান্ত্রব িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
তাাঁন্ত্রক। যনদ ভকান্ও কারন্ত্রণ কাজ চিাকািীন্ সিন্ত্রয় ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর সন্ত্রে সবাই ভদিা করন্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, তাহ্ন্ত্রি নতনন্ নন্ন্ত্রজ নদন্ত্রন্র ভশন্ত্রষ 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র নগন্ত্রয় ভসই তানিকাটা িনতন্ত্রয় ভদন্ত্রি ভন্ন্ত্রবন্ ভয ভকান্ ভকান্ ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় ভদওয়ার কাজ তাাঁন্ত্রক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

k. ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ও ঠিকান্া ভাি কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রয় তন্ত্রব তাাঁন্ত্রদর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য অন্নু্ত্রিাদন্ ভদন্ত্রবন্/বানতি করন্ত্রবন্। 
l. ভকান্ও ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ন্নিভুু্ নির জন্য পনরচয় ভদওয়ার ভক্ষন্ত্রে ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক নন্ন্ত্রজর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
m. ন্নিভুনিকরন্ত্রণ সম্মনতপন্ত্রের নপ্রন্ত্রে স্বাক্ষর/টিপসই দরকার পডন্ত্রি তা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক। 
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n. ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার ভয ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় ভদন্ত্রবন্, তাাঁর ন্াি ও ঠিকান্া আন্ত্রে নক ন্া ভস বযাপান্ত্রর নন্নিত হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব তাাঁন্ত্রক। 
o. ভযসব ন্াগনরন্ত্রকর পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে বা ঠিকান্ার প্রিাণপে ভন্ই, শধু্ ুভসই ন্াগনরকন্ত্রদরই পনরচয় কনরন্ত্রয় ভদন্ত্রবন্ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার। 
p. ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর কান্ত্রে যাাঁরাই যান্ত্রবন্, তাাঁন্ত্রদর সবারই পনরচয় তাাঁন্ত্রক কনরন্ত্রয় নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তার ভকান্ও বাধ্যবাধ্কতা ভন্ই। 

q. ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় কনরন্ত্রয় ভদওয়ার নবনন্িন্ত্রয় ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার কারও কাে ভিন্ত্রক ভকান্ও টাকা নন্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। অবশয তাাঁন্ত্রদর এই কান্ত্রজর 
জন্য একটি সম্মান্ দনক্ষণা ধ্াযথ কন্ত্রর রািন্ত্রত পান্ত্ররন্ নন্বন্ধক। 

ইকরামিউসাকরর কী কী বাধযবাধকতা র্াকক? 
a. ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় এক বযনির সন্ত্রে আন্ত্ররক বযনিন্ত্রক (জীনবত বা িতৃ) গনুিন্ত্রয় ভফিন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 
b. যনদ ভকান্ও আধ্ার ধ্ারক ইন্ত্রছে  কন্ত্রর নন্ন্ত্রজর জন্নবন্যাসগত তিয পনরবতথন্ কন্ত্রর বা ভুি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয নদন্ত্রয় নবভ্রান্ত করার িাধ্যন্ত্রি 

অন্য বযনির পনরচয় নন্ন্ত্রত চান্, ভস বযাপান্ত্রর তাাঁন্ত্রক ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার সাহ্াযয করন্ত্রবন্ ন্া। 
c. এইসব নন্ন্ত্রদথ নশকা ভে করন্ত্রি ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর নবরনু্ত্রদ্ধ কন্ত্রঠার বযবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্রব। 
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অধযায় 3: তানিকাভুনি এন্ত্রজনি এবং তানিকাভুনি কিীন্ত্রদর সংযনুিকরণ 
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অধ্যায় 3: সংযুক্তিকরর্ 
 
সংর্মুিকরণ তামিকাভুমি একজমি 

 

 

তানিকাভুনি সংস্থাগনুিন্ত্রক তানিকাভুনি ভকন্দ্রগনুির জন্য একটি ভবানিথ ং প্রনিযা 

চানিন্ত্রয ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

কতৃথপক্ষ নন্বন্ধকগণ এবং ইএগনুির সান্ত্রি চিিান্ প্রনিযা সিন্বয করন্ত্রব। 

 
 

 

অন্ ভবানিথ ং প্রনিযাটি নন্ম্ননিনিত নবষযগনুিরসান্ত্রি অন্তভুথি িাকন্ত্রব: 
 ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ কী ভান্ত্রব বসান্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভস কিা ভর্াষণা করন্ত্রব 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিগনুি। ভযিন্ কন্ত্রব ও ভকািায় এই ভকন্দ্রগনুি বসান্ত্রন্া 
হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিগনুি এ-ও প্রদশথন্ করন্ত্রব ভয, তারা 
অপান্ত্ররটরন্ত্রদর সাটিথ ফাই কন্ত্রর সনিয় কন্ত্ররন্ত্রে, আর কী কী প্রন্ত্রয়াজন্ীয় 
ভিনশন্ ও হ্ািথ ওয়যার বসান্ত্রন্া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিগনুি এ-ও প্রদশথন্ করন্ত্রব ভয, ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর 
তিাবধ্ান্ত্রন্র জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় পনরকাঠান্ত্রিা তাাঁন্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্রে। 

 

 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি নন্বন্ধন্ত্রকর সন্ত্রে ভরাি আউট প্ল্যান্ আর ভিনশন্ 
বসান্ত্রন্ার প্ল্যান্ ততনর করন্ত্রব আর ভসটা কতৃথ পক্ষ কাযথািয়গনুিন্ত্রত/ন্ত্রন্ািাি 
অনফসারন্ত্রক জান্ান্ত্রব, যাাঁরা পন্ত্রর ভসই ভিনশন্ বসান্ত্রন্ার প্ল্যান্ন্ত্রক অন্নু্ত্রিাদন্ 
ভদন্ত্রবন্। 

 

 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিন্ত্রক এটা নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, তান্ত্রদর ন্নিভুনিকরণ 
ভকান্ত্রির অধ্ীন্ত্রন্ কাজ করা সিি অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক অপান্ত্ররটর নসঙ্ক ও 
পযান্ত্রকট নসন্ত্রঙ্কর কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 
নন্ধ্থানরত গনতন্ত্রত নসনঙ্কং প্রনিয়া একবার সম্পূণথ হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি 
সনিয় ভেশন্ত্রন্র তানিকা ভভন্ত্রস উঠন্ত্রব ইউআইনিএআই 
নন্যনুি ভপাটথ ান্ত্রি। 
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তামিকাভূমি কিীকদর সংর্মুিকরণ  
 

 

 

 

এন্ন্ত্ররািন্ত্রিে োফ কতৃথ পক্ষ কতৃথক নন্যিু পরীক্ষা এবং শংসাপে এন্ত্রজনি 

িারা যিাযিভান্ত্রব শংসাপনেত হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 তবধ্ শংসাপে পাওযার পন্ত্রর, এন্ন্ত্ররািন্ত্রিে োফন্ত্রক অন্ ভবানিথ ং ফিথটি 
পূরণ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং যাচাইকরণ / সনিযকরন্ত্রণর জন্য তান্ত্রদর 

তানিকাভুনির এন্ত্রজনির িাধ্যন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয তা 

জিা নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 

 

 

 
ভয ভকান্ও বযবহ্ারকারীর সংযনুিকরন্ত্রণর আন্ত্রগ, বযবহ্ারকারীর 
শংসাপে ফাইিটি িাউন্ন্ত্রিাি এবং তানিকাভুনির ভক্ষন্ত্রে আিদানন্ 
করা হ্য। 
ইউজার ভিন্ত্রিন্নশয়াি হ্ি নিনজটযাি পদ্ধনতন্ত্রত স্বাক্ষনরত 
একটি.xmlফাইি। 

 
ভবানিথ ংন্ত্রযর সিয এন্ন্ত্ররািন্ত্রিে োন্ত্রফর বান্ত্রযান্ত্রিনিক্স অন্নু্ত্রিাদন্ত্রন্র 
পন্ত্রর তানিকাভুি ক্লান্ত্রযন্ত্রে জিা হ্য 
অন্তভুথ নিকরণ প্রনিয়ার সিয় ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়েটিন্ত্রক 
ইোরন্ত্রন্ন্ত্রটর সন্ত্রে সংন্ত্রযাগ করন্ত্রত হ্য়। 

 

 

 

ক্লান্ত্রয়ে এ-ও নন্নিত কন্ত্রর ভয, বরিাি হ্ওয়া অপান্ত্ররটন্ত্ররর িাোর 
ভিটা িাউন্ন্ত্রিাি হ্ওয়ার পর, ভসই অপান্ত্ররটর আর তারপর 
অন্তভুথি বা ন্নিভুি হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ন্া। 

 

অন্তভুথি হ্ওয়ার সিয়কার অবস্থান্: 
 অন্তভুথি (ন্নিভুি) ইউজার: ইউজান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরন্ত্রণর 

তবধ্তা সফি ভান্ত্রব পরীক্ষা হ্ন্ত্রয় যাওয়ার পর তা ভিাকাি 
ভিটান্ত্রবন্ত্রস ভোর হ্ন্ত্রয় যায়। 

 অন্তভুথি ন্া-হ্ওয়া: ভকান্ও ইউজান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরন্ত্রণর 
তবধ্তা সফি ভান্ত্রব পরীক্ষা ন্া-হ্ন্ত্রি তা ভিাকাি ভিটান্ত্রবন্ত্রস ভোর 
হ্য় ন্া। 
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ন্নিভুনিকরণ োন্ত্রফরা তাাঁন্ত্রদর আঙুন্ত্রির োপ ভদন্ত্রবন্ (বাাঁহ্ান্ত্রতর ও 
িান্হ্ান্ত্রতর সবগনুি আঙুন্ত্রির) 
 ওপন্ত্ররর পদ্ধনতন্ত্রত সঠিক িান্দড অন্যুায়ী বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ধ্রার কাজ 

হ্ন্ত্রয় হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি ইউজারন্ত্রক পাস ইনন্ডন্ত্রকটর ভদিান্ত্রন্া হ্য়। 
 প্রন্ত্রয়াজন্ীয় িান্দড অন্যুায়ী বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক কযাপচার করার জন্য 

ইউজারন্ত্রক অসংিযবার সনু্ত্রযাগ ভদওয়া হ্য় 

 

বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক একবার কযাপচার হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রিই ইউজার ভসটার তবধ্তা 
পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিার জন্য নসআইনিআর সাভথ ান্ত্রর একটি আন্ত্রবদন্ পাঠিন্ত্রয় 
ভদন্। 
 সাভথ ান্ত্রর তবধ্তা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিার সিয় নিনিন্ত্রয় ভন্ওয়া হ্য় ভয, 

ন্নিভুনিকরণ োন্ত্রফর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক আর তাাঁর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর 
সিন্ত্রয় ভন্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক একই নক ন্া। 

 

 
িন্ত্রন্ রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির োফন্ত্রক এটা ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্নিভুনিকরণ নিভাইস ভযন্ সবসিন্ত্রয়ই নজনপএস নিভাইন্ত্রসর সন্ত্রে সংযিু িান্ত্রক। 
 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির োফন্ত্রক এটা অবশযই ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে িগ ইন্ত্রন্র সিয় নিভাইস ভযন্ পুন্ত্ররািাোয় কিথক্ষি 

িান্ত্রক। 
 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির োফন্ত্রক এটা অবশযই ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সন্ত্রে নিভাইস ভকা-অনিথ ন্ত্রন্টগনুিন্ত্রকও ভযন্ কযাপচার 

করা হ্য়। 
 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পযান্ত্রকন্ত্রট নজনপএস ভকা-অনিথ ন্ত্রন্ট নিভাইস ন্া-িাকন্ত্রি ভসই ন্নিভুনিকরণ বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব আর অপান্ত্ররটরন্ত্রক ব্ল্যানিন্ত্রেি কন্ত্রর 

ভদওয়া হ্ন্ত্রব বা অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ন্ত্রকর নবরনু্ত্রদ্ধ আইনন্ বযবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্রব। 
 
  

ন্নিভুনিকরণ নিভাইন্ত্রসর নজনপএস নসঙ্ক 
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চতুিথ অধ্যায় 4: আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ প্রনিয়া 
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চতুর্ থ অধ্যায় 4: আধ্ার নথর্ভুক্তিকরণ/হালনাগাদ প্রক্তিয়া 
 
আধ্ার ন্নিভুনিকরণ প্রনিয়ার অন্তভুথি নদকগনু্ত্রিা হ্ি ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র যাওয়া, আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ ফিথ ভনতথ করা – পনরনশষ্ট 
ঙ, জন্নবন্যাসগত ও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভিটা কযাপচার করা, পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে (PoI) ও ঠিকান্ার প্রিাণপে (PoA), সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে (PoR), 
জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির প্রিাণপে ইতযানদ ন্নিপে জিা ভদওয়া, ইআইনি (ন্নিভনি আইনি) িাকা প্রানিস্বীকার রনসদ সংগ্রহ্ করা।  

 ভযসব ন্াগনরন্ত্রকর পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে ও ঠিকান্ার প্রিাণপে ভন্ই, তাাঁরা অন্য পদ্ধনতন্ত্রত নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত পান্ত্ররন্। ভযিন্ 
ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরণ বা পনরবান্ত্ররর গহৃ্কতথ া/গহৃ্কতৃথ র িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরণ। 

 ভকান্ও বযনি বান্ত্ররা িান্ত্রসর িন্ত্রধ্য একটা সিয়সীিা অবনধ্ বা একন্ত্রশা নবরানশ নদন্ (182 নদন্) বা তার ভবনশ সিয় ধ্ন্ত্রর ভারন্ত্রত বসবাস 
করার ঠিক পন্ত্ররই যনদ আধ্ান্ত্রর ন্াি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য আন্ত্রবদন্ জান্ান্, তাহ্ন্ত্রি নতনন্ও এই ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য উপযুি। 

 প্রন্ত্রতযক ন্াগনরক িাে একবারই নন্ন্ত্রজন্ত্রদর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত পারন্ত্রবন্, কতৃথ পক্ষ ভকান্ও কারন্ত্রণ যনদ বন্ত্রিন্, তন্ত্রবই একানধ্কবার 
ন্নিভুিকরন্ত্রণর জন্য আসন্ত্রত পান্ত্ররন্ তাাঁরা, ন্াহ্ন্ত্রি বান্ত্রর বান্ত্রর ন্নিভুি করান্ত্রি তা বানতি হ্ন্ত্রত িাকন্ত্রব। 

 নসআইনিআর-এ ভরনসন্ত্রিে (ন্াগনরক) ভিটা পযান্ত্রকট যাওয়ার পর 90 নদন্ত্রন্র িন্ত্রধ্য আধ্ার ভজন্ান্ত্ররট হ্য়। 
 দ্রষ্টবয: একানধ্ক আধ্ার ন্ম্বর বযবহ্ার করা বযতীত অন্য ভকান্ও কারন্ত্রণ আধ্ার ন্ম্বর বাদ পডন্ত্রি ন্াগনরকন্ত্রদর আবার নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি 

করান্ত্রত হ্ন্ত্রব। কী কী কারন্ত্রণ আধ্ার ন্ম্বর বাদ পডন্ত্রি এটা করা যান্ত্রব তা পনরনশষ্ট চ-ভয় উন্ত্রিি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 
 
মবমভন্ন প্রকার নমর্ভুমিকরণ 

 

ন্নিপে নভনত্তক 
ন্নিভুনিকরণ 

 

 পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে (PoI) - বাধ্যতািূিক 
 ঠিকান্ার পনরচয়পে (PoA) – বাধ্যতািূিক 
 জন্ত্রন্মর তানরি (DoB) - ঐনছে ক 

ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার নভনত্তক 
ন্নিভুনিকরণ 

 

ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার হ্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্: 
 নন্বন্ধন্ত্রকর নন্জস্ব কিী 
 স্থান্ীয় পুর ও গ্রািসভা, পঞ্চান্ত্রয়ন্ত্রতর নন্বথানচত সদসয 
 স্থান্ীয় প্রশাসনন্ক সভার সদসয 
 ভপােিযান্ 
 নশক্ষন্ত্রকর িত প্রভাবশািী বযনি 
 স্বাস্থযকিী 
 িািার 
 অেন্ওয়ানড/আশা কিী 
 স্থান্ীয় অসরকানর সংস্থার প্রনতনন্নধ্ 

 
ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় ভযসব তিয কযাপচার 
করা হ্য়: 

 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর ন্াি 
 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর আধ্ার ন্ম্বর 
 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তন্ত্রিযর একটি ভিািানিটি 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page41 

 
 

গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর িাধ্যন্ত্রি 
ন্নিভুনিকরণ 

 

 গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর ন্াি 
 ন্াগনরক ও গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর িন্ত্রধ্য সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে (PoR)  
 গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর আধ্ার ন্ম্বর 
 ন্নিভুনির সিয় গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্নিতকরণ 

নশশরু ন্নিভুনিকরণ (পাাঁচ 
বেন্ত্ররর কি বয়সী) 

 

 জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির প্রিাণপে 
 সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে (বাবা-িা ও নশশরু িন্ত্রধ্য) 
 বাবা বা িান্ত্রয়র ন্নিভুনিকরণ আইনি বা আধ্ার ন্ম্বর, বাবা-িা 

দ’ুজন্ত্রন্ই জীনবত িাকন্ত্রি িান্ত্রয়রটা হ্ন্ত্রি ভাি হ্য়, বা অনভভাবন্ত্রকর। 
 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় বাবা বা িান্ত্রয়র বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্নিতকরণ 
বাবা-িা/অনভভাবন্ত্রকর ঠিকান্া আর তাাঁন্ত্রদর নশশুর ঠিকান্া একই হ্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 
দ্রষ্টবয: 

 ঠিকান্ার পনরবতথ ন্ বা আপন্ত্রিট এক সান্ত্রি নশশ ুএবং নপতা 

বা িাতা / অনভভাবক নহ্সান্ত্রব করা যায ন্া 

 নপতা-িাতা / অনভভাবকন্ত্রক প্রিন্ত্রি সন্তান্ত্রন্র তানিকাভুনির 

আন্ত্রগ তার ঠিকান্াটি আপন্ত্রিট করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 তাাঁর আধ্ার প্রানির পন্ত্রর, সন্তান্ন্ত্রক নপতািাতার / 

অনভভাবন্ত্রকর আধ্ার বযবহ্ার কন্ত্রর তানিকাভুি করা যান্ত্রব 

 

 

 
ভয সিি ন্নিপে গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্রব তার তানিকা উন্ত্রিি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে পনরনশষ্ট ে-ভয়। 

 

  সুমবধার চাজয : 5/15 বের বযন্ত্রসর পন্ত্রর বাচ্চার জন্য ন্তুন্ ন্াি তানিকাভুনি এবং বাধ্যতািূিক বান্ত্রযান্ত্রিনিক আপন্ত্রিট বযন্ত্রযর 
জন্য নবন্ািনূ্ত্রিয। অপান্ত্ররটর / সপুারভাইজার এই জাতীয নিযাকিান্ত্রপর জন্য অিথ নজজ্ঞাসা করন্ত্রবন্ এবং তান্ত্রদর নবরনু্ত্রদ্ধ আরও আইনন্ বযবস্থা ভন্ওযা  
হ্ন্ত্রব। আবানসন্ত্রকর কাে ভিন্ত্রক সংগ্রহ্ করা যায এিন্ চান্ত্রজথ র সম্পূণথ নববরণী পমরমশ্ষ্ট I এ উন্ত্রিি করা হ্ন্ত্রযন্ত্রে। 
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তামিকাভূমির সিয় আহরণ করা তর্য 
 
বান্ত্রযান্ত্রিনিক বযনতিি ভযিন্ আঙুি / নন্ন্ত্রিাাঁজ ভচাি ইতযানদর সান্ত্রি বানসন্দান্ত্রদর তানিকাভুনি, নন্ম্ননিনিত তিযগনুি ধ্রা দরকার: 
 

 

 

 

 

 
িনু্ত্রির েনব  দশটি আঙুন্ত্রির োপ  দ’ুভচান্ত্রির িনণর স্ক্যান্ 

 

5 বেন্ত্ররর কি বয়সী নশশনু্ত্রদর ভক্ষন্ত্রে দশটি আঙুি ও ভচান্ত্রির িনণর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
তিয ভন্ওয়া হ্য় ন্া। তান্ত্রদর শধু্ ুিনু্ত্রির েনবই ভন্ওয়া হ্য়। 
ন্াগনরন্ত্রকর জানত, ধ্িথ, বণথ, উপজানত, জন্ন্ত্রগাষ্ঠী, ভাষা, আিযা, উপাজথন্ বা কন্ত্রব 
কী ভরাগ হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে তার ভকান্ও তিয জন্নবন্যাসগত তিয নহ্সান্ত্রব ভন্ওয়া যান্ত্রব ন্া। 

 
যনদ করাও ভকান্ও আঙুি/ন্ত্রচাি ন্া-িান্ত্রক, তন্ত্রব ন্ীন্ত্রচ ভযগনুির উন্ত্রিি আন্ত্রে, ভসগনুি কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব: 
 

 জন্নবন্যাসগত সম্পূণথ তিয 

 যনদ কারও ভচান্ত্রির িনণ ভকবি একটিই িান্ত্রক, তন্ত্রব ভসটিন্ত্রকই কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 যনদ কারও ভকান্ও আঙুি ন্া-িান্ত্রক, তন্ত্রব বানক ভয ক’টি আঙুি আন্ত্রে, ভসক’টি কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 েনব ভতািা যান্ত্রব ন্া। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page43 

 
 

আধার ততমর/উন্নতকরকণর পদকক্ষপসিহূ 
 

 
 
 
 

কতৃথ পক্ষ প্রদত্ত সফ্টওয়যান্ত্রর নসআইনিআর বযবহ্ার 
কন্ত্ররন্নিভুনিকরণএন্ত্রজনিন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদ
র পযান্ত্রকট আপন্ত্রিাি করন্ত্রব। 

িুনপ্ল্ন্ত্রকট ন্নিভুনিকরণ, িান্দড বা অন্য ভকান্ও 
কানরগনরগত কারন্ত্রণ কতৃথ পক্ষ ভকান্ও 
ন্নিভুনি/হ্ািন্াগান্ত্রদর আন্ত্রবদন্ বানতি করন্ত্রত 
পান্ত্ররন্।. 

কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত পদ্ধনতন্ত্রত নি-িুনপ্ল্ন্ত্রকশন্ ও 
অন্যান্য িান্দড ভচক বা পরীক্ষা করার পর 
কতৃথ পক্ষ আধ্ার ন্ম্বর ভজন্ান্ত্ররট/হ্ািন্াগাদ 
কন্ত্ররন্। 

 আধ্ার নচঠি বা ই-আধ্ান্ত্রর উনিনিত ভকান্ও  
তন্ত্রিয ভকান্ও ভুি িাকন্ত্রি ন্াগনরন্ত্রকরা 1947  

ন্ম্বন্ত্রর ভফান্ কন্ত্রর বা help@uidai.gov.in-এ  
নচঠি নিন্ত্রি কতৃথ পন্ত্রক্ষর সন্ত্রে ভযাগান্ত্রযাগ করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত আধ্ার হ্ািন্াগাদ প্রনিয়া অন্সুরণ  
কন্ত্রর ন্াগনরন্ত্রকরা হ্ািন্াগান্ত্রদর আন্ত্রবদন্ জিা নদন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

 ন্াগনরকন্ত্রদর নফনজকযাি ফন্ত্রিথ আধ্ার ভদওয়া হ্য় 
(আধ্ার নচঠি) 

 https://resident.uidai.gov.in/ (নন্বন্ধীকৃত 
ভিাবাইি ন্ম্বর িাগন্ত্রব) ভিন্ত্রক িাউন্ন্ত্রিাি কন্ত্রর ভন্ওয়ার 
জন্য ইন্ত্রিকিনন্ক ফন্ত্রিথও (ই-আধ্ার) পাওয়া যায়। 

 Downloaded in the form of m-Aadhaar 
অযান্ড্রন্ত্রয়ি অযানপ্ল্ন্ত্রকশন্ রনূ্ত্রপও িাউন্ন্ত্রিাি করা যান্ত্রব 
Android Application (নন্বন্ধীকৃত ভিাবাইি ন্ম্বর 
িাগন্ত্রব) 

পদকক্ষপ ১: তামিকাভূমি/আপকিট 

পদকক্ষপ ২: মসআইমিআর-এ আধার প্রমক্রয়া 

ইউআইনিএআই তানিকাভুনি সংস্থা ভিন্ত্রক 

প্রাি তানিকাভুনি / আপন্ত্রিন্ত্রটর ভিটা 

প্রনিযা করন্ত্রব। 
 

পদকক্ষপ ৩: প্রতযাখযান 

পদকক্ষপ ৪: অনিুীমপ প্রমতকরাধ  

পদকক্ষপ৬: শুমিকরণ বা আপকিট 

পদকক্ষপ ৫: আধার নম্বর প্রদান 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
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আধার উন্নতকরণ প্রমক্রয়া 
 
নন্ম্ননিনিত কারণগনুির ভক্ষন্ত্রে আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারক নন্ন্ত্রজর জন্নবন্যাসগত তিয বা বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয পািটান্ত্রত পান্ত্ররন্ কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত আধ্ার 
হ্ািন্াগাদ প্রনিয়ার িাধ্যন্ত্রি। 

 আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারন্ত্রকর যনদ ভকান্ও জন্নবন্যাসগত তিয ভুি িান্ত্রক বা তার জন্য পািন্ত্রট নগন্ত্রয় িান্ত্রক, তন্ত্রব আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারক ভসই 
জন্নবন্যাসগত তিযন্ত্রক নন্ন্ত্রজর নসআইনিআর-এর ন্নিন্ত্রত বদিান্ত্রন্ার আন্ত্রবদন্ জান্ান্ত্রত পান্ত্ররন্ কতৃথ পক্ষন্ত্রক। 

 যনদ ভকান্ও কারন্ত্রণ আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয হ্ানরন্ত্রয় যায় বা পািন্ত্রট যায়, তাহ্ন্ত্রি আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারক নসআইনিআর-এ 
ভসই তন্ত্রিয প্রন্ত্রয়াজন্ীয় রদবদন্ত্রির আন্ত্রবদন্ জান্ান্ত্রত পান্ত্ররন্ কতৃথ পন্ত্রক্ষর কান্ত্রে। 

 বাধ্যতািূিক হ্ািন্াগাদ: যনদ ভকান্ও নশশরু বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয ভন্ওয়া হ্ন্ত্রয় িান্ত্রক, তন্ত্রব ভসই নশশুর পাাঁচ বের বয়স হ্ন্ত্রি এবং আবার 
পন্ত্রন্ন্ত্ররা বের বয়স হ্ন্ত্রি ভফর তার বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নিঅযানক্টন্ত্রভট হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারক বা ন্াগনরকন্ত্রক তাাঁর পনরচয়জ্ঞাপক তিযন্ত্রক সম্পূণথ ভান্ত্রব বা আংনশক ভান্ত্রব বদনিন্ত্রয় ভফিন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

 

ন্াগনরন্ত্রকর সম্মনত বা আন্ত্রবদন্ োডা ভকন্দ্রীয় পনরচয় তিযাধ্ান্ত্রর িাকা পনরচয়জ্ঞাপক ভকান্ও তিয পািটান্ত্রন্া/হ্ািন্াগাদ করা যান্ত্রব ন্া। 
কী কী কারন্ত্রণ আধ্ার ন্ম্বর নিঅযানক্টন্ত্রভট হ্য় তা পনরনশষ্ট  -ভয়। 

আপডেডের ম োে 

ভ্ৰািযিান 
মনকয়াগ্ 
প্কে 

 

অপান্ত্ররটর এবং / বা সুপারভাইজান্ত্ররর সহ্াযতায ভয ভকান্ও তানিকাভুনির ভকন্ত্রন্দ্র। আধ্ার 
আপন্ত্রিন্ত্রটর অন্নু্ত্ররাধ্ ফিথটি পনরনশষ্ট ভকন্ত্রত নন্নদথষ্ট করা হ্ন্ত্রযন্ত্রে 
ন্াগনরন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিন্ত্রকর তবধ্তা পরীক্ষা করা হ্ন্ত্রব, আর তাাঁন্ত্রক আধ্ার ন্ম্বর জিা নদন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব, ভসই সন্ত্রে নতনন্ ভয পনরচয় জ্ঞাপক তিয হ্ািন্াগাদ করন্ত্রত চান্, তার জন্য সহ্ায়ক 
ন্নিপে নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

নন্ন্ত্রয়াগ ভকন্দ্রর তানিকা পাওয়া যান্ত্রব 

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx  
একটি ন্তুন্ সনুবধ্া যিু করা হ্ন্ত্রযন্ত্রে ভযিান্ত্রন্ বানসন্দা অন্িাইন্ত্রন্ 
একটি অযাপন্ত্রযেন্ত্রিে বকু করন্ত্রত পান্ত্ররন্ 

 মিঙ্ক:https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 

অনিাইন 
প্িাি 

 

 এসএসইউনপ ভপাটথ ান্ত্রি নগন্ত্রয় আধ্ার ন্ম্বর ও ন্নিভুি ভিাবাইি ন্ম্বর জিা নদন্ত্রয় এবং 
সহ্ায়ক ন্নিপে আপন্ত্রিাি কন্ত্রর ন্াগনরক নন্ন্ত্রজর ঠিকান্ার তিয হ্ািন্াগাদ করন্ত্রত 
পান্ত্ররন্। 

 ন্নিভুি ভিাবাইি ন্ম্বন্ত্রর এককািীন্ পাসওয়ািথ  (ওটিনপ) পাঠিন্ত্রয় তবধ্তা পরীক্ষা করা 
হ্য়। 

 এসএসইউনপ পটথ াি পাওয়া যান্ত্রব: 

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 অবস্থান্ হ্ািন্াগাদ বা ভেটাস আপন্ত্রিট ভক িযাক করার জন্য ন্াগনরকন্ত্রক একটি আপন্ত্রিট আইনি ভদওয়া হ্ন্ত্রব, আর তাাঁন্ত্রক সংন্ত্রশানধ্ত 
একটি আধ্ার নচঠি পাঠান্ত্রন্া হ্ন্ত্রব নফনজকযাি বা ইন্ত্রিকিনন্ক িাধ্যন্ত্রি। 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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পঞ্চি অধ্যায় 5: ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত ও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ কযাপচার ও ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ 
ক্লান্ত্রয়ন্ত্রের বযবহ্ার 
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অধ্যায় 5: ডিবন্ধকরর্/আপডিট ক্লাডয়ন্টডের আবাডসক এবং বাডয়াডর্মট্ৰিক ডববরর্ আহরর্  
ওটিএ ক্লাকয়ন্ট মনর্মুির পদকক্ষপ 

 
a. তবধ্তা যাচাই হ্ন্ত্রয় যাওয়া ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথ ভিন্ত্রক জন্নবন্যাসগত নববরণ নন্ন্ত্রয় এোর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

b. আধ্ার হ্ািন্াগান্ত্রদর ভক্ষন্ত্রে ভয অংশগনু্ত্রিার হ্ািন্াগাদ করার প্রন্ত্রয়াজন্ শধু্ ুভসগনু্ত্রিান্ত্রক নচনিত কন্ত্রর ভনতথ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

c. ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ন্াগনরক ভযন্ তাাঁর ভিাবাইি ন্ম্বরটা নদন্ত্রয় রান্ত্রিন্ ফন্ত্রিথ। এর সন্ত্রে ন্াগনরকন্ত্রক ফন্ত্রিথর িন্ত্রধ্য ইন্ত্রিি আইনি ভদওয়ার কিাও 
বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, এটা নদন্ত্রি ভয কী িাভ হ্ন্ত্রব ভসটা জানন্ন্ত্রয় নদন্ত্রি তাাঁরা নন্ন্ত্রজর ইন্ত্রছে য় ভসটা নদন্ত্রয় ভদন্ত্রবন্। আসন্ত্রি এসব িাকন্ত্রি ইউআইনিএআই 
ন্াগনরন্ত্রকর সন্ত্রে ভযাগান্ত্রযাগ রািন্ত্রত পারন্ত্রব। এই ভযিন্ ভকান্ও কারন্ত্রণ তাাঁন্ত্রদর কান্ত্রে পাঠান্ত্রন্া নচঠি ভফরত চন্ত্রি গি, ভসন্ত্রক্ষন্ত্রে ইন্ত্রিি বা 
ভফান্ কন্ত্ররও তাাঁন্ত্রদর সন্ত্রে ভযাগান্ত্রযাগ করা যান্ত্রব। 

d. জন্নবন্যাসগত ভিটা কযাপচার করার সিয় ন্ান্দনন্কতার ওপর ন্জর রািুন্। ভিটা কযাপচার করার সিয় ভকান্ও জায়াগান্ত্রক ভুি ভান্ত্রব 
বযবহ্ার করন্ত্রবন্ ন্া, ভকািাও ভুি যনতনচি বযবহ্ার করন্ত্রবন্ ন্া, ভোট হ্ান্ত্রতর ও বড হ্ান্ত্রতর অক্ষরগনু্ত্রিা ঠিকঠাক ভান্ত্রব বযবহ্ার করন্ত্রবন্। 

e. অসংসদীয় ভাষা বযবহ্ার করন্ত্রবন্ ন্া আর নন্পযন্তরকরন্ত্রণ ভকািাও ভকান্ও ভুি করন্ত্রবন্ ন্া। 

f. ফন্ত্রিথ এিন্ নকেু তন্ত্রিযর জন্য ফাাঁকা জায়গা রািা আন্ত্রে, ভযগনু্ত্রিা ভনতথ করন্ত্রতই হ্ন্ত্রব, এিন্ ভকান্ও বাধ্যবাধ্কতা ভন্ই, তাই ভসই তিযগনু্ত্রিা 
ন্াগনরক ন্া-নদন্ত্রয় িাকন্ত্রি, ভসগনু্ত্রিা ভনতথ করার দরকার ভন্ই। ভযসব তিয ন্াগনরক ভদনন্ন্, অিচ তার জন্য জায়গা রািা আন্ত্রে, ভসসব 
জায়গায় N/A, NA বা প্রন্ত্রযাজয ন্য় ইতযানদ এোর করন্ত্রবন্ ন্া। 

g. 5 বেন্ত্ররর ভবনশ বয়ন্ত্রসর ভকান্ও ন্াগনরক নন্ন্ত্রজর বাবা/িা/স্বািী/স্ত্ৰী/অনভভাবন্ত্রকর ন্াি বিার িত পনরনস্থনতন্ত্রত ন্া-িাকন্ত্রি বা নতনন্ 
এসব বিন্ত্রত ন্া-চাইন্ত্রি, নতনন্ তা ন্া-ই বিন্ত্রত পান্ত্ররন্। তাাঁন্ত্রক এসব তিয নদন্ত্রতই হ্ন্ত্রব, এিন্ ভকান্ও বাধ্যবাধ্কতা ভন্ই। ভসই ভক্ষন্ত্রে 
“Relationship to Resident” (ন্াগনরন্ত্রকর সন্ত্রে সম্পকথ )-এর র্ন্ত্রর “Not Given” (ন্ত্রদওয়া হ্য়নন্) ভচকবক্স ভবন্ত্রে নন্ন্। 

h. 5 বেন্ত্ররর কি বয়ন্ত্রসর নশশরু ভক্ষন্ত্রে বাবা বা িা বা তার অনভভাবন্ত্রকর ন্াি ও আধ্ার ন্ম্বর ন্নিবদ্ধ করাটা বাধ্যতািিূক। 

i. ভযিান্ত্রন্ ‘বাবা-িা’-ভয়র ন্াি ন্নিবদ্ধ করন্ত্রত হ্য়, ভসিান্ত্রন্ ভয শুধ্ ুবাবার ন্ািই ন্নিবদ্ধ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, এিন্ ভকান্ও কিা ভন্ই। ভকউ 
চাইন্ত্রি ‘বাবা-িা/অনভভাবক’-এর ন্ান্ত্রির র্ন্ত্রর িান্ত্রয়র ন্ািও নদন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

j. নশশরু ভক্ষন্ত্রে বাবা বা িান্ত্রয়র ন্াি ভদওয়াটা বাধ্যতািিূক। ভয-নশশরু বাবা/িা/অনভভাবক আধ্ান্ত্রর ন্নিভুি হ্ন্নন্ বা তাাঁন্ত্রদর যনদ আধ্ার 
ন্ম্বর ন্া-িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি ভসই নশশরু আধ্ার ন্নিভুনি করা যান্ত্রব ন্া। 

k. গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেী (HoF)-র িধ্যন্ত্রি ভকউ নন্ন্ত্রজর ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত চাইন্ত্রি তাাঁর গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর ন্াি, আধ্ার ন্ম্বর ও 
গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর সন্ত্রে ন্াি ন্নিভুি করান্ত্রত চাওয়া বযনির সম্পন্ত্রকথ র নববরন্ত্রণর তবধ্তা যাচাই কন্ত্রর ভসগনু্ত্রিার নববরণ এোর করাটা 
বাধ্যতািূিক। 
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ইনসএিনপ ক্লান্ত্রয়ে বযবহ্ার কন্ত্রর একজন্ ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ন্নিভুি করার নবনভন্ন পযথায়। 

 

 
 

 
মসকেকি আধার এনরিকিন্ট ক্লাকয়ন্ট ভাসযন 3.3.4.2.48-1 িাউনকিাি করুন  
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ফাইিসিনূ্ত্রহ্র নন্যথাস ভবর করন্ত্রত এক্সন্ত্রিক্ট অি নবকল্পটি নন্বথাচন্ করনু্ 
িাউন্ন্ত্রিাি ফাইি নন্বথাচন্ করনু্ এবং তারপৰ রাইট নক্লক করনু্ 

 
 

 
একটি ভিনেন্ত্রন্শন্ ভফাল্ডার নন্বথাচন্ করনু্ এক্সন্ত্রিক্ট করার জন্য এবং তারপর এক্সন্ত্রিক্ট বাটন্ নক্লক করুন্   
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ফাইি এক্সন্ত্রিক্ট করার পর আপনন্ একটি ন্ান্ত্রির তানিকা ভদিন্ত্রত পান্ত্রবন্ 

 
 

 
ভসটা ভিন্ত্রক ভসটআপ 5. আধ্ার এন্রিন্ত্রিে ক্লান্ত্রয়ে িুিনু্।  
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ভসটআপ-আধ্ার এন্রিন্ত্রিে ক্লান্ত্রয়ে ভাসথন্3.3.4.2.48-1.ইএক্সই ফাইন্ত্রি িাবি নক্লক করনু্  

 
 

 

তারপর, আপনন্ একটি ভসট-আন্ত্রপর স্বাগত পপ-আপ নিন্ত্রন্ ভদিন্ত্রত পান্ত্রবন্। ভসট-আপ ইন্েন্ত্রিশন্ প্রনিয়ার জন্য ভন্ক্ৰে 
বাটন্ত্রন্ নক্লক করনু্ 
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ওটিএ ক্লান্ত্রয়ে সফিভান্ত্রব ইন্েি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। এিন্ অপান্ত্ররশন্ আইনি, অপান্ত্ররটন্ত্ররর ন্াি এবং পাসওয়ািথ  যিু করনু্ 
এবং তারপর পরবতী প্রনিয়ার জন্য িনগং নক্লক করনু্  
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ইমসএিমপ ক্লাকয়ন্ট বযবহার ককর একজন বাসীন্দার তামিকাভুমির পদকক্ষপ 
 

 
 

Step 
01 

আপন্ার িনগং বযবস্থা বযবহ্ার কন্ত্রর সাম্প্রনতক ইনসএিনপ ক্লান্ত্রয়ে িনগং কউন্  

 
 

Step 
02 

আবালসক প্রকােটি লন্বোচন্ কেনু্। বযলিগত লববেণ লবভারগ প্ররয়াজন্ য় লবিদটি টাইপ কেনু্। 
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Step 
03 

সিি ভিন্ত্রিাগ্রানফক নববরণ এবং ভিাবাইি ন্ম্বর এবং ইন্ত্রিইি সহ্ সিি ভযাগান্ত্রযাগ পূরণ করনু্ , যনদ বাসীন্দা ভাগ করন্ত্রত ইন্ত্রছে  
কন্ত্ররন্। ভিাবাইি ন্ম্বর এবং ইন্ত্রন্ইি সংগ্রহ্ করাটা বাধ্যতািূিক ন্য়।  

 
 

Step 
04 

ভরফান্ত্ররি টযাব নক্লক করনু্ এবং েপিাউন্ ভিন্ু ভিন্ত্রক জন্মতানরন্ত্রির প্রিাণ (নপঅনব)র জন্য একটি িকুন্ত্রিে নন্বথাচন্ করনু্, 
যনদ আপনন্ ভিন্ত্রিাগ্রানফক উইন্ত্রন্ডান্ত্রত ভভনরফান্ত্রয়ি বক্স পরীক্ষা কন্ত্ররন্। এোডা িকুন্ত্রিে নন্বথাচন্ করন্ত্রবন্ ন্া।   
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Step 
05 

এিন্, ঠিকান্ার প্রিান্ (নপঅএ)এবং পনরনচনতর প্রিান্ (নপঅআই) নহ্সান্ত্রব বাসীন্দার প্রদান্ করা িকুন্ত্রিেসিহূ্ নন্বথাচন্ করনু্ 
এবং েপিাউন্ ভিন্ ুভিন্ত্রক সংনিষ্ট িকুন্ত্রিেসিহূ্ পেন্দ করনু্। 

 
 

Step 
06 

দ্রষ্টবয: পনরবান্ত্ররর প্রধ্ান্ত্রন্র নববরণ পূরণ করনু্ (শধু্ু এইঅএফ তানিকাভুনির জন্য)। 

তানিকাভুনির ধ্রন্ত্রন্র নভনত্তন্ত্রত সহ্ন্ত্রযাগী িকুন্ত্রিেসিনূ্ত্রহ্র ন্ম্বর যিু করনু্। 
নশশনু্ত্রদর তানিকাভুনির ভক্ষন্ত্রে পদন্ত্রক্ষপ 6 এবং 7 প্রন্ত্রযাজয ন্য়।  

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page55 

 
 

 
Step 
07 

ফকটাগ্রাফ টযাব নক্লক করনু্ এবং বাসীন্দার েনবন্ত্রত নক্লক করুন্ 

 
Step 
08 

মফঙ্গারমপ্রন্ট টযান্ত্রব যান্। বাহ্ান্ত্রতর আঙ্গকুির োপ গ্রহ্ণ করনু্ তারপর িান্হ্ান্ত্রতর আেনু্ত্রির োপ তারপর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
নিভাইস বযবহ্ার কন্ত্রর উভয় বদৃ্ধােন্ত্রষ্ঠর োপ নন্ন্।  

 
Step 
09 

আইনরস টযাব নক্লক করনু্। 
আইনৰস স্ক্যান্ার বযবহ্ার কন্ত্রর উভয় আইনরস োপ গ্রহ্ণ করনু্ 
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Step 
10 

সবন্ত্রশন্ত্রষ, মরমভউ টযাব নক্লক করনু্ এবং বাসীন্দার নববরণসিহূ্ নন্নিত করনু্। 
ভকান্ত্রন্া ত্ৰুটির ভক্ষন্ত্রে সংনিষ্ট টযান্ত্রব নফন্ত্রর যান্ এবং শদু্ধ করনু্। কনফািয নক্লক করনু্।   

 
 

Step 
11 

আপন্ান্ত্রক বান্ত্রয়ান্ত্রিিক স্ল্ন্ত্রট বদৃ্ধােনু্ত্রষ্ঠর োপ প্রদান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং প্সভ নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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Step 
12 একন্ত্রন্ান্ত্রিজন্ত্রিে নস্ল্প োপা করনু্ এবং তান্ত্রত বাসীন্দার স্বাক্ষর গ্রহ্ণ করনু্। 

 
 
 

Step 
13 

সহ্ন্ত্রযাগী িকুন্ত্রিেসিহূ্, একন্ত্রন্ান্ত্রিজন্ত্রিে নস্ল্প এবং আধ্ার এন্রিন্ত্রিে ফিথ স্ক্যান্ করা বাধ্যতািূিক। নপ্রে আইকন্ নক্লক করনু্। 
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Step 
14 

স্ক্যান্ করা িকুন্ত্রিন্ত্রের আগাি প্রদশথন্ত্রন্র জন্য িকুন্ত্রিে নপ্রনভউ উইন্ত্রন্ডা িুিন্ত্রব। এোডাও আপনন্ পূরণ করা আধ্ার আপন্ত্রিট 
ফিথ পরীক্ষা করন্ত্রত পান্ত্ররন্। নববরণ পরীক্ষা করার পর উইন্ত্রো বন্ধ করন্ত্রত ভক্লাি নক্লক করনু্। 
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Step 
15 

নপ্রেআউট গ্রহ্ন্ত্রণর জন্য নপ্রে নরনসে নক্লক করনু্ 
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মসএিইমস ক্লাকয়ন্ট বযবহার ককর একটি মশ্শুর তামিকাভুমির পদকক্ষপ 

 
 

 

হ্যাাঁ নন্বথাচন্ করনু্ এবং জন্ম সংশাপে িাকন্ত্রি নবআরএন্/নবএএন্ ন্মবর ভযাগ করনু্। 
ভরনজস্ট্রশন্ ন্ম্বর ভযাগ করার িাধ্যন্ত্রি ক্লান্ত্রয়ে নশশটুির ন্াি, নিঅনব এবং নিে প্রদশথন্ করন্ত্রবন্। 

 

 
 

 

নপতািাতা/অনভভাবন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর ভযাগ করনু্, নিে নন্বথাচন্ করনু্ এবং নপতািাতা/অনভভাবন্ত্রকর আেনু্ত্রির 
োপ নন্ন্ 

পরবতী প্রনিয়ার জন্য। 

দ্রষ্টবয: প্রদত্ত আধ্ার ন্ম্বর এবং বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক একই বযনির হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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ভিন্ত্রিাগ্রানফক তিযাবিী ভযাগ করনু্ 

 
 

 

নপতািাতার ভিাবাইি ন্ম্বর এবং আধ্ার ন্ম্বর ভযাগ করনু্ 
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প্রদান্ করা িকুন্ত্রিে নন্বথাচন্ করনু্ এবং িকুন্ত্রিন্ত্রের েনব নন্ন্ 
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নশশরু েনব নন্ন্ 

 
 

 

তারপর, অনভভাবন্ত্রকর আেনু্ত্রির োপ নন্ন্ যার আধ্ার ন্ম্বর যিু করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। 
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প্রদত্ত বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক োপসিনূ্ত্রহ্র তবধ্তা প্রদান্ত্রন্র জন্য নরনভউ নক্লক করনু্ 

 
 

 

অনভভাবন্ত্রকর নন্নিতকরন্ত্রণর পর অপান্ত্ররটন্ত্ররর নববরণ প্রদান্ করা হ্ন্ত্রে্ এবং এন্রিন্ত্রিে সম্পন্ন নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
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এন্রিন্ত্রিে ভেটাস উইন্ত্রন্ডান্ত্রত অন্ত্রক নক্লক করনু্। 

 

 

এন্রিন্ত্রিে সম্পন্ন হ্ওয়ার পর তানিকাভুি নশশরু অনভভাবক তানিকাভুনির ন্ম্বর সহ্ একটি এসএিএস পান্ত্রবন্। 
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মসইমসএি ক্লাকয়ন্ট বযবহার ককর প্িাবাইি নম্বর আপকিট করার পদকক্ষপ 
 

  

 

বাসীন্দার ভিাবাইি ন্ম্বর আপন্ত্রিট করার জন্য নসইনসএি টযাবন্ত্রিট বযবহ্ার করন্ত্রত পান্ত্ররন্।  

অপান্ত্ররটন্ত্ররর সনুবধ্ানদ বযবহ্ার কন্ত্রর িনগং এবং “ভিাবাইি আপন্ত্রিট” নন্বথাচন্। 

 
 

 

অটিনপ ততনরর জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক বাসীন্দার ভিাবাইি ন্ম্বর ভযাগ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব  

 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
  

Page68 

 
 

 
 

 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক বাসীন্দার আধ্ার, অপান্ত্ররটন্ত্ররর আধ্ার এবং ভিাবাইন্ত্রি প্রদত্ত অটিনপ যিু করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। তারপর বাসীন্দার 
তিযসিনূ্ত্রহ্র সতযতা নন্নিত করন্ত্রত বাসীন্দার বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক গ্রহ্ণ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
 

 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক তান্ত্রদর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্নিতকরণ প্রদান্ত্রন্র িাধ্যন্ত্রি তার নন্নটটনত প্রদান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব।  
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সিি পদন্ত্রক্ষপ সফিভান্ত্রব ভসভ করার পর অপান্ত্ররটরন্ত্রক “অন্ত্রক” নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব চুডান্ত নন্নিতকরন্ত্রণর জন্য। 

 
 

 

ভিাবাইি আপন্ত্রিন্ত্রটর জন্য ইআইনি ততনর করা হ্ি এবং বাসীন্দা আপন্ত্রিট ইআইনি বযবহ্ার কন্ত্রর েযাটাস পরীক্ষা 
করন্ত্রত পারন্ত্রবন্। 
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ইমসএিমপকত বাকয়াকিমরক মববরণ আপকিট পদকক্ষপ 

 
 

 

িাইফ সাইককি প্চকিস ভিন্ ুনন্বথাচন্ করনু্। আপকিট প্রমসকিন্ট ইনফকিযশ্ন নিন্ত্রটইিস 
নক্লক করুন্।  

 
 

 

বযনিগত নববরণ অংন্ত্রশ বাসীন্দার আধ্ার ন্ম্বর, জন্ত্রন্মর তানরি এবং নিে উন্ত্রিি করনু্। তারপর আপন্ত্রিট 
বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ ভচকবক্স নন্বথাচন্ করনু্। 
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প্রফাকরি টযান্ত্রব যান্। 

আত্মীয় নববরণ অংন্ত্রশ, ‘ভদওয়া হ্য়নন্’ ভচকবক্স ভচক করনু্। 

িকুন্ত্রিেসিনূ্ত্রহ্র ন্ম্বর ভযাগ করনু্ ভযিন্ “2”. আপন্ত্রিট ফিথ এবং একন্ত্রন্ান্ত্রিজন্ত্রিে নস্ল্প। 

 
 

 

বসীন্দার েনব তুিনু্। 
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সিি আঙুন্ত্রির োপ গ্রহ্ণ করনু্ এবং বাসীন্দার উভয় বদৃ্ধােনু্ত্রষ্ঠর োপ। 

 
 

 
ন্াগনরন্ত্রকর দ’ুভচান্ত্রির িনণ কযাপচার করনু্ আর Next (ন্ত্রন্ক্সট) নক্লক করনু্। 
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নববরণসিহূ্ পযথান্ত্রিাচন্া করনু্ এবং বাসীন্দার নন্নিনত গ্রহ্ণ করনু্। কন্ফািথ নক্লক করনু্। 

 

 
একন্ত্রন্ান্ত্রিজন্ত্রিে নস্ল্প োপা করনু্ এবং তান্ত্রত বাসীন্দার স্বাক্ষর গ্রহ্ণ করনু্।  
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স্বাক্ষনরত একন্ত্রন্ান্ত্রিজন্ত্রিে নস্ল্প এবং আপন্ত্রিট ফিথ স্ক্যান্ করা বাধ্যতািিূক। নপ্রে আইকন্ নক্লক করনু্। 
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িকুন্ত্রিে নপ্রনভউ উইন্ত্রন্ডা ভিািা রন্ত্রয়ন্ত্রে। এিান্ত্রন্, আপনন্ পুৰণ করা আধ্ার আপন্ত্রিট ফিথ পরীক্ষা করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 
নববরণ পরীক্ষা করার পর উইন্ত্রন্ডা বন্ধ করন্ত্রত ‘ভক্লাজ’ নক্লক করনু্। 
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প্রেআউট গ্রহ্ন্ত্রণর জন্য নপ্রে নরনসে নক্লক করনু্। 

 

ইমসএিমপকত প্িকিাগ্রামফক মববরণ আপকিট পদকক্ষপ 
 

 
 

 
িাইফ সাইককি প্চি ভিন্ ুনন্বথাচন্ করুন্। আপকিট প্রমসকিন্ট ইনফকিযশ্ন নববরণ নক্লক 
করনু্। 
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বাসীন্দার ন্াি, আধ্ার ন্ম্বর এবং উন্নতকরন্ত্রণর জন্য বাসীন্দা িারা নচনিত স্থান্গনু্ত্রিা (আপিট ফিথ অন্সুান্ত্রর) পূরণ 
করনু্। ভন্ক্সট নক্লক করনু্।  

 
 

 

References tab (ন্ত্ররফান্ত্ররি টযাব)-এ যান্। 
হ্ািন্াগান্ত্রদর আন্ত্রবদন্ত্রন্র নভনত্তন্ত্রত অন্গু্রহ্ কন্ত্রর সহ্ায়ক ন্নিপে নসন্ত্রিক্ট করুন্। 
হ্ািন্াগান্ত্রদর আন্ত্রবদন্ত্রন্র নভনত্তন্ত্রত ক’টা ন্নিপে জিা ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ভসটা এোর করুন্ আরNext (ন্ত্রন্ক্সট) নক্লক 
করনু্। 
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বাসীন্দার েনব এবং ভযন্ত্রকান্ত্রন্া একটি বান্ত্রয়ান্ত্রিিক তন্ত্রিযর েনব তুিনু্ এবং ভন্ক্সট নক্লক করনু্।  

 
 

 

যা যা নববরণ এোর করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে ভসগনু্ত্রিান্ত্রক একবার  ানিন্ত্রয় ভদন্ত্রি নন্ন্ আর ন্াগনরকন্ত্রক নজজ্ঞাসা করুন্ সব 
ঠিক আন্ত্রে নক ন্া।Save (ন্ত্রসভ)-এ নক্লক করনু্। 
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অপারেটেরক তাে বদৃ্ধাঙ্গরুেে ছাপ লদরত হরব এবং সসভ লিক কেরত হরব 

 

 
একরন্ারিজরমন্ট লিপ ছাপা করে তারত বাস ন্দাে স্বাক্ষে লন্রত হরব। 

 

 
সহকাে  েকুরমন্ট একরন্ারিজরমন্ট লিপ এবং আপরেট ফরমেে স্ক্যালন্ং বাধ্যতামিূক। লপ্রন্ট আইকন্ লিক কেনু্। 
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েকুরমন্ট লপ্রলভউ উইরডা খখ্ািা েরয়রছ। এখ্ারন্, আপলন্ আধ্াে আপরেট ফমে পে ক্ষা করে খদখ্রত পারেন্। লববেণ 
 াচাই কোে পে উইরডা বন্ধ কেরত খিাজ লিক কেনু্। 
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লপ্রন্টআউট গ্রহণ কেরত লপ্রন্ট লেলসপ্ট লিক কেনু্। 

 

ইউনসএি ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে জন্নবন্যাসগত নববরণ হ্ািন্াগাদ করার নবনভন্ন পযথায়: 

 

 
 

 

িগ ইন্ ভিন্ত্রিন্নশয়াি বযবহ্ার কন্ত্রর ইউনসএি ক্লান্ত্রয়ে িুিনু্।ন্াগনরন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর এোর কন্ত্রর তাাঁর সম্পনকথত 
নববরণ ভবর করার জন্য তাাঁর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক োপ নন্ন্। 
এরপর Fetch Resident Details (ন্াগনরন্ত্রকর নববরণ ভবর করনু্)-এ নক্লক করনু্। 
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‘Demographics’ (জন্নবন্যাসগত) ভপন্ত্রজ হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথ অন্ুযায়ী হ্ািন্াগাদ হ্ওয়া তিয এোর করনু্ এবং 
Next (ন্ত্রন্ক্সট) নক্লক করুন্। 

 
 

 

হ্ািন্াগান্ত্রদর আন্ত্রবদন্ত্রন্র নভনত্তন্ত্রত েপ িাউন্ ভিন্ত্রক সহ্ায়ক ন্নিপে নসন্ত্রিক্ট করা হ্য় আর ভসই অন্যুায়ী ক’টা 
ন্নিপে পাওয়া ভগন্ত্রে তা-ও উন্ত্রিি করা হ্য়। 
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যা যা নববরণ এোর করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে তা একবার  ানিন্ত্রয় নন্ন্ত্রয় ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর Confirm (ঠিক আন্ত্রে)-ভত 
নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
 

 

অপান্ত্ররটর ও ন্াগনরন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক কন্ফান্ত্রিথশন্ কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব Verify (ববধ্তা যাচাই)-এ নক্লক করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 
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সহ্ায়ক ন্নিপে ও হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথ স্ক্যান্ করাটা বাধ্যতািিূক। 

 
 

 
জন্নবন্যাসগত নববরণ হ্ািন্াগাদ করার জন্য Submit (জিা)-ভত নক্লক করনু্। 
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প্রািস্বীকান্ত্ররর নস্ল্ন্ত্রপর নপ্রে ভবর করার জন্য Print Receipt (রনসদ নপ্রে)-এ নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 

ইউমসএিক্লাকয়কন্টছমবহািনাগ্াদকরারমবমভন্নপর্যায়: 

 
 

 

ন্াগনরন্ত্রকরআধ্ারন্ম্বরএোরকন্ত্ররতাাঁরবান্ত্রয়ান্ত্রিনিকনন্ন্ত্রয় Fetch Resident Details 
(ন্াগনরন্ত্রকরতিযন্ত্রবরকরা)-য়নক্লককরন্ত্রতহ্ন্ত্রব। 
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(জন্নবন্যাস) ভপন্ত্রজ (েনব হ্ািন্াগাদ) নসন্ত্রিক্ট কন্ত্রর বক্স ভচক কন্ত্রর (ভন্ক্সট) নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
 

 
সহ্ায়ক ন্নির সংিযান্ত্রক “1”বন্ত্রি এোর করনু্। ভযিন্ হ্ািন্গান্ত্রদর ফিথ। 
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এবার ভফান্ত্রটাগ্রাফ টযান্ত্রব নগন্ত্রয় Resident’s photo (ন্াগনরন্ত্রকর েনব)-ভত নক্লক করনু্। 

 
 

 

Reviewtab (নরনভউটযাব)-এনক্ল ক কন্ত্রর হ্ািন্াগাদকরা নববরণগনু্ত্রিা  ানিন্ত্রয় নন্ন্ত্রয় ন্াগনরকন্ত্রক নজজ্ঞাসা করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব ভয,সব ঠিক আন্ত্রে নকন্া। সবন্ত্রশন্ত্রষ Save (ভসভ)-এ নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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অপান্ত্ররটর ও ন্াগনরন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক কন্ফান্ত্রিথশন্ কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। Verify (তবধতার্াচাই)-এ মক্লক করকত 
হকব। 

 
 

 

ন্াগনরক হ্ািন্াগান্ত্রদর ভয ফিথ ভনতথ কন্ত্রর নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্ ভসটা স্ক্যান্ কন্ত্রর আ 

পন্ত্রিাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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জন্নবন্যাসগত নববরণ হ্ািন্াগাদ করার জন্য Submit (জিা)-ভত নক্লক করনু্। 

 
 

 
প্রানি স্বীকার নস্ল্ন্ত্রপর নপ্রে ভবর করার জন্য Print Receipt (রমসদমপ্রন্ট)-এ মক্লক করুন। 
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নমর্ভুমিকরণ/হািনাগ্াদপ্রমক্রয়া (ইমসএিমপক্লাকয়ন্ট) শুরু করার সিয় মজমপএস মসঙ্ক করার মবমভন্ন 
পর্যায় 

 
 

 

 স্টাটে  খমন্ ুখু্িুন্ 
 কররাি পযারন্রি লিক কেনু্ 
 উইরডাজ ফায়ােওয়ারিলি ককেুন্ 
 উইরডাজ  ফায়ােওয়াি বন্ধ করে লদন্ 
 Viewed োন্লদরক খিরগ থাকা উইরডাজ খু্রি  ারব 
 বন্ধ কোে জন্য লতন্রট খেলে ও বাটরন্ই লিককেনু্ firewall  
 Ok (ওরক) বাটরন্ লিক কেনু্ 
 আপন্াে লসরস্টম লেস্টাটে  কেনু্ লজলপএস চািু কেনু্ 

 

 

 

• কান্ত্রন্ক্ট হ্ন্ত্রয় িাকা  সবগনু্ত্রিানিভাইস ভচক কন্ত্রর নন্ন্ 
• ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ন্ত্রের প্রন্ত্রতযক  ভপন্ত্রজ (বাাঁনদন্ত্রকএন্ত্রকবান্ত্রর ন্ীন্ত্রচ) এইবার ভদিন্ত্রত পাওয়া যান্ত্রব, যা এইটা 

সনূচত কন্ত্রর ভয, ভকান্ ভকান্ নিভাইি ভিনশন্ত্রন্র সন্ত্রে কান্ত্রন্ক্ট হ্ন্ত্রয় আন্ত্রে 
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 নজনপএস নিভাইস আইকন্ত্রন্ নক্লক করনু্ 
 োটথ  নজনপএস বাটন্ত্রন্ নক্লক করনু্ 

 

 

 

নজনপএস নিভাইস চািু হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে-রন্ত্রেটাস ভচক কন্ত্রর নন্ন্ 
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ভেটাস ভচক করনু্ – িাি ভেটাস সন্ত্রর নগন্ত্রয় হ্ািন্াগাদ হ্ওয়া ভকা-অনিথ ন্ত্রন্ট গনুি ভদিা যান্ত্রব 

 
 

 

বযান্ডন্ত্ররটন্ত্রক অন্গু্রহ্ কন্ত্রর 9600 বন্ত্রি নসন্ত্রিক্ট করনু্ 
নজনপএস নসঙ্ক ভপজ পুন্ত্ররা হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রিই অপান্ত্ররটর নসঙ্ক ভপজ উন্ত্রঠ আসন্ত্রব 

 

পযাককট  মসঙ্ক ও অপাকরটর মসঙ্ক  ইউমসএিওইমসএিমপক্লাকয়ন্ট)-এর মবমভন্ন পর্যায় 

 
 প্রিিবার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে িগইন্ করন্ত্রি অপান্ত্ররটন্ত্ররর নববরণ নসন্ত্ররান্াইজ করাটা  বাধ্যতািূিক, এর জন্য অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক আধ্ান্ত্রর নন্ন্ত্রজর 

ভিাবাইি ন্ম্বর ন্নিভুি করান্ত্রতই হ্ন্ত্রব। 
 
 দ্রষ্টবয: যনদ ভকান্ও অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক 10 নদন্ ধ্ন্ত্রর িগইন্ ন্া-কন্ত্রর িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি আরও একবার অপান্ত্ররটন্ত্ররর নববরণ নসন্ত্ররান্াইজ 

করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 
 অপান্ত্ররটন্ত্ররর নববরণ নসন্ত্ররান্াইজ(নসঙ্ক করার জন্য অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক অনত অবশযই ভিাবাইি ন্ম্বর ন্নিভুি করাত  হ্ন্ত্রব এবং নসঙ্ক 

করার পর 10 নদন্ ধ্ন্ত্রর অপান্ত্ররটর িগইন্ ন্া-করন্ত্রি আবার নসঙ্ক করান্ত্রত হ্ন্ত্রব) 

 

 
ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে অপান্ত্ররটর নসঙ্ক ভপজ নক্লক করনু্ 
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কী কী ‘ভপনন্ডংপযান্ত্রকট’ আপন্ত্রিাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিার নববরণ ভচক কন্ত্রর নন্ন্ 

 

 

 
‘ফুিনসঙ্ক’ নক্লক কন্ত্রর ‘অপান্ত্ররটর নসঙ্ক’ নক্লক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 

 

 
‘ফুি পযান্ত্রকট নসঙ্ক’ পুন্ত্ররা হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি কন্ফান্ত্রিথশন্ ভিন্ত্রসজ ভচক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
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 ‘অপান্ত্ররটর নসঙ্ক’-এ নক্লক কন্ত্রর নসনঙ্কং প্রনিয়া শরুু হ্ওয়ার জন্য অন্ত্রপক্ষা করুন্ 

 প্রনিয়া সম্পূণথ হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রিই OK (ওন্ত্রক) নক্লককরনু্ 

 

 

 

 অপান্ত্ররটন্ত্ররর ন্নিভুি কনরন্ত্রয় রািা ভিাবাইি ন্ম্বন্ত্রর ভয ওটিনপ আসন্ত্রব ভসটা এোর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 প্রনিয়া সম্পূণথ করার জন্য ভচাি বা আঙুন্ত্রির োপ নদন্ত্রয় কন্ফািথ করনু্ 

 

 

 
কন্ফান্ত্রিথশন্ নিন্ আসা অবনধ্ অন্ত্রপক্ষা করনু্ 
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র্র্া মবমহতভাকব ভমতয  করা নমর্ভুমিকরণ/শুমিকরণ ফিয র্াচাই ককর প্দখা 
 

 
তবধ্তা পরীক্ষন্ত্রকর িারা আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ ফিথ যাচাই কন্ত্রর ভদিা 

 ন্নিপে নভনত্তক ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে ও ঠিকান্ার প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব যা যা সহ্ায়ক 
ন্নিপে ভদওয়া হ্ন্ত্রব, তার সন্ত্রে নিনিন্ত্রয় ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব যিানবনহ্তভান্ত্রব ভনতথ করা আধ্ার 
ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ফিথটিন্ত্রক। 

 গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে গহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর ন্াি, আধ্ার ন্ম্বর ও ন্াি ন্নিভুি 
করান্ত্রত চাওয়া ন্াগনরন্ত্রকর সন্ত্রে তাাঁরকী সম্পকথ ভস সম্পনকথত ন্নির তবধ্তা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
আর ভসগনু্ত্রিা যিানবনহ্তভান্ত্রব আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ ফন্ত্রিথ উন্ত্রিি করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নকন্া ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব 

 5 বেন্ত্ররর  কি বয়ন্ত্রসর নশশরু ভক্ষন্ত্রে পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে ও ঠিকান্ার প্রিাণপন্ত্রের তবধ্তা যাচাই করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্া,নকন্তু তার জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির 
প্রিাণপে, তার বাবাবািান্ত্রয়র আধ্ারন্ম্বর/ইআইনি-র তবধ্তা যাচাই কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং এসন্ত্রবর উন্ত্রিি আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ 
ফন্ত্রিথ আন্ত্রে নকন্া তা ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ ফন্ত্রিথ ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর ন্াি ও আধ্ার ন্ম্বর উন্ত্রিি করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব।ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসান্ত্ররর নববরণ অনত অবশযই িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগাদ ফন্ত্রিথ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর প্রািীর  ভিাবাইিন্ম্বর ভদওয়াটা বাধ্যতািিূক 

 সম্পণূযনাি   

 ন্লথলভলিক তালিকাভুলিে খক্ষরে ন্াম খেকেে  কোে আরগ বালসন্দাে দ্বাো উত্পালদত পলেচয় দলিিগলুিে মিূ প্রুফ 
(লপওআই)  াচাই কেনু্। 

 বালসন্দাে ন্াম খেকেে  কোে সময় ন্ রচ প্রদি গাইেিাইন্গলুি অন্সুেণ কেনু্: 

– পুরো ন্ামটি প্ররবি কোন্ - তাে কাছ খথরক তাে / তাে আদযক্ষেগলুিে সম্প্রসােণ লন্ধ্োেণ কেনু্ 
এবং এটি খেকেে  কেনু্। উদাহেণস্বেপূ, বালসন্দা বিরত পারেন্ খ  তাাঁে ন্াম লভ। লবজয়ন্ তরব তাাঁে 
পুরো ন্াম খভঙ্কট্রমন্ লবজয়ন্ 

– লমিঃ, লমস, লমরসস, খমজে, অবসেপ্রা , ে। এে মরতা ন্মস্ক্াে বা উপালধ্ অন্তভুেি কেরবন্ ন্া 
– কখ্ন্ও কখ্ন্ও ন্বজাতক এবং লিিরুদে জন্ম তালেরখ্ে প্রমারণ উরেখ্ কো  ায় ন্া। খসরক্ষরে দয়া করে বালসন্দারক স্বতরেে ন্াম 

ধ্ােরণে গেুতু্ব বযাখ্যা করে এবং ন্াম তালিকাভুলিে ফরমেে মরধ্য উলেলখ্ত ন্ামটি বযবহাে করে সন্তারন্ে জন্য অলভ িু ন্ামটি সন্াি 
কোে খচিা কেনু্ 

– পাাঁচ বছরেে কম বয়স  সন্তারন্ে খক্ষরে, লপওআই / লপওএ প্ররয়াজন্ হয় ন্া তরব লেওলব প্রুরফ উলেলখ্ত মাতাে লপতামাতাে মিূ জরন্মে 
প্রমাণ এবং আধ্াে ন্ ে 

 মিঙ্গ 

 M িান্ত্রন্ Male (পুরষু) 
 F িান্ত্রন্ Female (িনহ্িা)  
 T িান্ত্রন্ Transgender (রপূান্তরকািী) 
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 জকন্মর তামরখ (DoB) 

 জন্ত্রন্মর তানরি ভয-র্ন্ত্রর নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভসিান্ত্রন্ ন্াগনরন্ত্রকর  জন্ত্রন্মর তানরি নিিন্ত্রত হ্ন্ত্রব নদন্, িাস ও বের 
উন্ত্রিি কন্ত্রর। 

 ন্াগনরক যনদ জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির প্রািাণয ন্নি নদন্ত্রয় িান্ত্রকন্,তাহ্ন্ত্রি Verified(যাচাই হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে)বক্স ভচক 
কন্ত্রর জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির ন্নির জন্য প্রদত্ত েপিাউন্ত্রন্ ন্াগনরন্ত্রকর ভদওয় ন্নির ন্াি নসন্ত্রিক্ট করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 ন্াগনরক যনদ জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির ভকান্ও প্রািাণয ন্নি ন্া-নদন্ত্রয় িান্ত্রকন্ তাহ্ন্ত্রি জন্ত্রন্মর তানরি উন্ত্রিি কন্ত্রর 
Declared (ভর্ানষত) বক্স ভচক করুন্। 

 ন্াগনরক যনদ নন্ন্ত্রজর জন্ত্রন্মর পুঙ্খান্ুপুঙ্খ তানরি ন্া নদন্ত্রয় শধু্ইু নন্ন্ত্রজর বয়ন্ত্রসর কিা উন্ত্রিি  কন্ত্ররন্,তাহ্ন্ত্রি এটান্ত্রয-র্ন্ত্রর উন্ত্রিি করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব,ভসই ধ্ন্ত্রর তা উন্ত্রিি করন্ত্রব ন্ অপান্ত্ররটর।সফ্টওয়যার তিন্ নন্ন্ত্রজ নন্ন্ত্রজই জন্ত্রন্মর সািটা নহ্সাব কন্ত্রর ভবর কন্ত্রর ভন্ন্ত্রব। 

 বাসস্থাকনরঠিকানাওকফান-ইকিিইতযামদনম্বর 

 ন্াগনরক  যনদC/O িাকা  ঠিকান্া নদন্ত্রয়িান্ত্রকন্,তন্ত্রব ভসটাই এোর  করনু্ 

 ন্নিপে নভনত্ত কন্নিভুনির ভক্ষন্ত্রে  ন্াগনরক ঠিকান্ার প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভয ন্নি জিা ভদন্ত্রবন্, 
ভসটান্ত্রক যাচাই কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নপন্ন্ত্রকাি ও িযান্ডিাকথ  সহ্ সম্পূণথ ঠিকান্া এোর  করন্ত্রতহ্ন্ত্রব 
 ধ্বনন্তি ও  অন্যান্য কারন্ত্রণ স্থান্ীয় ভাষা য়নিপযন্তরকরণ ভুি হ্ন্ত্রয় ভযন্ত্রত পান্ত্রর, ভসজন্য এগনু্ত্রিান্ত্রক নন্ন্ত্রজর ভবাধ্বনুদ্ধ প্রন্ত্রয়াগ কন্ত্রর ঠিক 

করন্ত্রত হ্ন্ত্রব এবং তা  ঠি 
ক হ্ন্ত্রয়ন্ত্রেনকন্া  ন্াগনরকন্ত্রক নজজ্ঞাসাকন্ত্রর  নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ঠিকান্ার প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব যা যা  ন্নিজিা ভদওয়া  যান্ত্রব, তার  তানিকা িান্ত্রক েপিাউন্ত্রন্, ভসিান্কার  তানিকায়ন্া-িাকা প্রিাণপে  
জিান্ত্রদওয়া হ্ন্ত্রি তা গ্রহ্ণ করা  হ্ন্ত্রবন্া, তিন্  ন্াগনরকন্ত্রক বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, য ন্ নিজিা  নদন্ত্রত পারা যান্ত্রব, ভসইন্নি  জিা নদন্ত্রত।  
ভসন্ত্রক্ষন্ত্রে ন্াগনরক ভসই অন্নু্ত্রিানদত   ন্নিজিান্া-ভদওয়া পযথন্ত তাাঁর ন্াি ন্নিভুি হ্ন্ত্রবন্া। 

 নমর্ভুমিকরণ/হািনাগ্াকদর  ফকিয নাগ্মরককর প্িাবাইি  নম্বর অমত অবশ্যই মদকত হকব।এর 
সকঙ্গ নাগ্মরককক এ-ওবিকত হকব প্র্, মতমন র্াকতমন প্জরইকি িআইমিটা ওমদকয় প্দন।প্কননা  
একত ককরমত মনমবমভন্নপ্রকার আধারমভমিক পমরকেবা বযবহার ককর প্েটাস আপকিট প্পকত 
র্াককবন। 

  নাগ্মরককর সকঙ্গ সম্পকয  (শ্তয সাকপক্ষ) 

 
 এটা শধু্ুিােগহৃ্কতথ া/গহৃ্কেীর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয 

 বাবা/স্বািী/অনভভাবকবািা/স্ত্ৰী/অনভভাবন্ত্রকরন্ািন্ত্রকউনদন্ত্রতওপান্ত্ররন্আবারন্া-ও  নদন্ত্রতপান্ত্ররন্, এটা যাাঁর 
যাাঁরইছে ার বযপার।যনদ ভকউ এিন্ ভকান্ও তিয  নদন্ত্রয়িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি  ভসটান্ত্রক ন্নিবদ্ধ  কন্ত্রর রািন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

 যনদ ভকান্ও প্রািবয়স্ক্  এই তিযগনু্ত্রিা নদন্ত্রতন্া-চান্, তাহ্ন্ত্রি Relationship to Resident  
(ন্াগনরন্ত্রকরসন্ত্রেসম্পকথ)-এর র্ন্ত্রর Not Given (ভদওয়াহ্য়নন্) ভচকবক্স  নসন্ত্রিক্ট করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 5 বেন্ত্ররর কিবয়ন্ত্রসর নশশরুন্ত্রক্ষন্ত্রে তার বাবা  বা িা/আত্মীন্ত্রয়র আধ্ার ন্ম্বর/ইআইনি ভদওয়াটা 
বাধ্যতািূিক। 
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 বযিকরণ 

আধ্ার (আনিথকওঅন্যান্যভতুথ নক, িাভওপনরন্ত্রষবানবতরন্ত্রণরিক্ষয) আইন্ 2016-রঅধ্ীন্স্থবযিকরণ: 

 এইবযিকরণঅন্যুায়ীন্াগনরকনন্ন্ত্রজরস্বাক্ষর/টিপসইনদন্ত্রয়ন্ত্রেন্নকন্ান্ত্রদিন্ত্রতহ্ন্ত্রব 
 এইবযিকরন্ত্রণরকীপ্রভাবন্ত্রসবযাপান্ত্ররন্াগনরকন্ত্রকঅনতঅবশযইজান্ান্ত্রতহ্ন্ত্রব 

 অপাকরটরওনাগ্মরককরাদ্বারাপর্যাকিাচনা 

 অপারেটেরক তালিকাভুলি খিষ কোে আরগ অপারেটেরক অবিযই আবালসকরক সমারিাচন্ামিূক খক্ষেগলুি পডরত হরব। অপারেটেরক অবিযই 
ন্ রচ প্রদি খক্ষেগলুি পুন্োয় লন্লিত কেরত হরব: 

– ন্াগনরন্ত্রকরন্ান্ত্রিরবান্ান্ (বাধ্যতািূিক) 
– সঠিকনিে(বাধ্যতািিূক) 
– সঠিকবয়স/জন্ত্রন্মরতানরি(বাধ্যতািিূক) 
– ঠিকান্া – নপন্ন্ত্রকাজ, বানড, গ্রাি/শহ্র/ন্গর, ভজিা, রাজয(বাধ্যতািিূক) 
– সম্পন্ত্রকথ রনববরণ – বাবা-িা/স্বািী-স্ত্ৰী/অনভভাবক, আত্মীন্ত্রয়রন্াি(বাধ্যতািিূক) 
– ন্াগনরন্ত্রকরপনরষ্কারওসঠিকেনব(বাধ্যতািূিক) 
– ভিাবাইিন্ম্বর(বাধ্যতািিূক) 

 ইন্ত্রিিআইনি (ঐনছে ক) 
 অপারেটেরক অবিযই লন্লিত কেরত হরব খ  এন্এ, এন্ / এ বা এন্লে এে মরতা খকান্ও পাঠ্য খক্ষেগলুিরত প্ররবি কো হয়লন্  াে খকান্ও 

তথয খন্ই 

 ভয সব তিয ভদওয়াটা বাধ্যতািূিক ন্য়, ভসগনু্ত্রিা যনদ ন্াগনরক ন্া-নদন্ত্রয় িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই তন্ত্রিযর জায়গাগনু্ত্রিান্ত্রক ফাাঁকাই ভরন্ত্রি নদন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর আন্ত্রবদন্ত্রন্ িাকা সিি তিয সম্পন্ত্রকথ  ন্াগনরন্ত্রকর ভিন্ত্রক নন্িয়তা নন্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর ন্নিভুনির কাজ পুন্ত্ররা ভশষ করার 
আন্ত্রগ ন্াগনরকন্ত্রক নদন্ত্রয় স্থান্ীয় ভাষায় করা অন্ুবাদ যাচাই কনরন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক/ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার/গহৃ্কতথ া বা গহৃ্কেীর সাইন্ অফ 

 অপান্ত্ররটর নন্ন্ত্রজর আঙুন্ত্রির োপ নদন্ত্রয় প্রনতটি ন্নিভুনিন্ত্রক সাইন্ অফ করন্ত্রবন্ 
 বযনতিিী বান্ত্রয়ান্ত্রিনিন্ত্রকর ভক্ষন্ত্রে তিাবধ্ায়ন্ত্রকর সাইন্ অফ সনিয় কন্ত্রর প্রদান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 5 বেন্ত্ররর কি বয়সী নশশ ুভক্ষন্ত্রে তার সন্ত্রে যিু বাবা বা িা/আত্মীন্ত্রয়র বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্িয়তা  

কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার/গহৃ্কতথ া বা গহৃ্কেীর িাধ্যন্ত্রি ন্নিভুনিকরন্ত্রণর ভক্ষন্ত্রে ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসার/গহৃ্কতথ া বা গহৃ্কেীর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নন্িয়তা কযাপচার 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
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প্রানিস্বীকার নস্ল্ন্ত্রপর নপ্রনেং 

 অপান্ত্ররটরন্ত্রক ইআইনি (ন্নিভুু্ নি আইনি) িাকা প্রানিস্বীকার নস্ল্প ভবর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
 এর কাউোর নস্ল্ন্ত্রপ ন্াগনরকন্ত্রক স্বাক্ষর কন্ত্রর ভসটা স্ক্যান্ করার জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক নদন্ত্রয় নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 
প্রানিস্বীকার নস্ল্ন্ত্রপর নপ্রনেং 

 ন্নিভুনিকরণ সম্পূণথ করার জন্য আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরণ ফিথ, আসি সহ্ায়ক ন্নিপে ও ইআইনি 
(ন্নিভুনিকরণ আইনি) িাকা স্বাক্ষনরত প্রানিস্বীকার নস্ল্প স্ক্যান্ করন্ত্রতই হ্ন্ত্রব 

 সিি ন্নিপে ন্াগনরকন্ত্রক ভফরত নদন্ত্রয় নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভসগনু্ত্রিা অপান্ত্ররটর নন্ন্ত্রজর কান্ত্রে ভরন্ত্রি নদন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া 

 

বাকয়াকিমরক প্িটা সংগ্রহ করার মবস্তামরত মনকদয মশ্কা 
 
বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভিটা কযাপচার করার জন্য ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনিগনুিন্ত্রক এসটিনকউনস সাটিথ ফান্ত্রয়ি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইস বযবহ্ার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভযিন্ 
আঙুন্ত্রির োপ ও ভচান্ত্রির িনণ কযাপচান্ত্ররর নিভাইস। সাটিথ ফান্ত্রয়ি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর তানিকা পাওয়া যান্ত্রব এসটিনকউনস-র ওন্ত্রয়বসাইট 
http://www.stqc.nic.in/- 

 
 আঙুন্ত্রির োপ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব এইভান্ত্রব- প্রিন্ত্রি িান্হ্ান্ত্রতর চার আঙুন্ত্রির 

োপ নন্ন্ত্রয় পন্ত্রর বাাঁহ্ান্ত্রতর চার আঙুন্ত্রির োপ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। এরপর 
দ’ুহ্ান্ত্রতর বনু্ত্রডা আঙুন্ত্রির োপ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব এক এক কন্ত্রর 

 আঙুন্ত্রির োপ ঠিক কন্ত্রর ভন্ওয়ার জন্য বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর 
ওপর ঠিকভান্ত্রব আঙুিগনু্ত্রিা রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর ওপর সরাসনর ভযন্ ভকান্ও আন্ত্রিা 
ন্া-পন্ত্রড। আঙুি ঠিক ভান্ত্রব যান্ত্রত রািন্ত্রত পারা যায়, তার জন্য 
আঙুন্ত্রির োপ ভন্ওয়ার নিভাইন্ত্রস ইনন্ডন্ত্রকটর বযবহ্ার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর ওপর সঠিক নদক কন্ত্রর আঙুি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর প্ল্যান্ত্রটন্ন্ত্রক পনরষ্কার রািার জন্য িান্ত্র  িান্ত্র  শন্ ন্া-িাকা কাপড নদন্ত্রয় িনু্ত্রে ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
 নিভাইন্ত্রস ভকান্ও আাঁচড, ভসগনু্ত্রিান্ত্রত ভফাকাস ন্া-িাকা ইন্ত্রিজ ধ্রা পডা বা েনব পুন্ত্ররাপুনর আসন্ত্রে ন্া এধ্রন্ত্রন্র ন্ান্া সিসযা ভদিা নদন্ত্রছে  

নক ন্া তা ভদিার জন্য িান্ত্র  িান্ত্র ই নিভাইসগনু্ত্রিা ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
 আহু্ন্ত্রির োপ কাটা পডন্ত্রি, ভভজা/ন্ত্রন্াংরা আঙুন্ত্রির োপ, িুব আিন্ত্রতা কন্ত্রর আঙুি রািার ফন্ত্রি আঙুন্ত্রির োন্ত্রপর েনব িুব ভাি ভান্ত্রব 

আন্ত্রস ন্া 
 ন্াগনরন্ত্রকর হ্াত পনরষ্কার িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব (ন্ত্রকান্ও কাদািাটি, ভতিিয়িা ভযন্ ন্া-িান্ত্রক) দরকার পডন্ত্রি ন্াগনরকন্ত্রক বিুন্ সাবান্-জি 

নদন্ত্রয় হ্াত ধ্নু্ত্রয় নন্ন্ত্রত 
 আঙুিগনু্ত্রিা যান্ত্রত িুব ভবনশ শুকন্ত্রন্া আর ভভজা ন্া-িান্ত্রক 
  নিভাইন্ত্রসর ওপর আঙুিগনু্ত্রিা ভাি ভান্ত্রব যান্ত্রত বন্ত্রস তার জন্য আর ভাি ভান্ত্রব যান্ত্রত ভসই আঙুিগনু্ত্রিার 

োপ আন্ত্রস তার জন্য ন্াগনরকন্ত্রক বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তাাঁরা ভযন্ আঙুন্ত্রির োন্ত্রপর স্ক্যান্ান্ত্রর বাাঁহ্াত/িান্ হ্ান্ত্রতর 
সবক’টা আঙুি ভাি কন্ত্রর বসান্। 

 সবগনু্ত্রিা আঙুিই ভযন্ এন্ত্রকবান্ত্রর চযাপটা হ্ন্ত্রয় বসান্ত্রন্া হ্য় আর আঙুন্ত্রির এন্ত্রকবান্ত্রর িগা অবনধ্ ভযন্ 

আঙুন্ত্রির োপ কযাপচার 
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বসান্ত্রন্া হ্য় আঙুন্ত্রির োপ ভন্ওয়া স্ক্যান্ান্ত্রর। 
 নন্ন্ত্রজ নন্ন্ত্রজ কযাপচার ন্া-হ্ন্ত্রি অপান্ত্ররটর নিভাইন্ত্রসর সবগনু্ত্রিা িাইট সবজু ন্া-হ্ওয়া পযথন্ত 4 বার 

পযথন্ত কযাপচার হ্ওয়ার জন্য চাপ ভদন্ত্রবন্। 
 কযাপচার ন্া-হ্ন্ত্রি কী পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, সম্পনকথত নফিবযাক ভচক করন্ত্রত হ্ন্ত্রব অপান্ত্ররটরন্ত্রক। কী পদন্ত্রক্ষপ করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর, ভসরকি 

নকেু নফিবযাক ভদওয়া িান্ত্রক সফ্টওয়যান্ত্রর। ভযিন্: 
 যতগনু্ত্রিা আঙুন্ত্রির োপ আসা দরকার, তার সবগনু্ত্রিা আসন্ত্রে ন্া 

– আঙুিগনু্ত্রিা ঠিকভান্ত্রব বসান্ত্রন্া হ্য়নন্ 
– ভবনশ চাপ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে (নিউটি সাইন্ত্রকি) 
– িুব কি চাপ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে 
– িান্ত্র র অংশটা ভন্ই 
– িুব ভবনশ আদ্রথতা (ভভজা ভাব) 
– িুব ভবনশ শকুন্ত্রন্া 

 দাাঁনডন্ত্রয় দাাঁনডন্ত্রয় আঙুন্ত্রির োপ নদন্ত্রি সবন্ত্রচন্ত্রয় ভাি োপ পাওয়া যায় 
 কারও যনদ একহ্ান্ত্রত পাাঁচটার ভবনশ আঙুি িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি আসি পাাঁচটা আঙুন্ত্রির োপ নন্ন্ত্রিই চিন্ত্রব 
 আঙুন্ত্রির োপ ভন্ওয়ার সিয় ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব আঙুিগুন্ত্রিা ভযন্ ঠিক ভান্ত্রব বসান্ত্রন্া িান্ত্রক 
 যনদ কারও ভকান্ও আঙুি ন্া-িান্ত্রক তাহ্ন্ত্রি বযনতিিী ভান্ত্রব বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক হ্যান্ডনিং ভিকানন্জি অন্সুরণ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 
 িান্ ভচাি আর বাাঁ ভচাি সিান্ ভরন্ত্রি এিন্ বযবস্থা নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব যান্ত্রত ভচান্ত্রির িনণ পুন্ত্ররা ভগাি হ্ন্ত্রয় ধ্রা পন্ত্রড 
 ভপান্ত্রিথ ট ভফান্ত্রটা ভন্ওয়ার জন্য ভযভান্ত্রব বসন্ত্রত হ্য়, ভসই রকিভান্ত্রব বসন্ত্রত হ্ন্ত্রব, িান্ত্রন্ নশরদাাঁডা ভসাজা কন্ত্রর। 
 কন্ীনন্কার েনবর গণুিান্ ভিন্ত্রপ নন্ন্ত্রত পান্ত্রর সফ্টওয়যার। কন্ীনন্কার েনব ভন্ওয়ার সিয় অপান্ত্ররটর প্রিন্ত্রিই নিভাইন্ত্রস একবার ভদন্ত্রি 

নন্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ভয, েনবটা ভকিন্ আসন্ত্রত পান্ত্রর। কন্ীনন্কার েনব যনদ ভাি ভান্ত্রব ন্া-আসার সম্ভাবন্া ভদিা ভদয়, তিন্ সফ্টওয়যারই 
বন্ত্রি ভদন্ত্রব ভয, এ ভক্ষন্ত্রে কী পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। সফ্টওয়যার ভয পদন্ত্রক্ষপগনু্ত্রিা করার কিা বন্ত্রি, ভসগনু্ত্রিা হ্ি: 

– অন্তধ্ৃথনত (ন্ত্রচান্ত্রির িনণর গুরতু্বপূণথ অংশ ভদিা যায় ন্া) 
– কন্ীনন্কা ভফাকান্ত্রসর বাইন্ত্রর চন্ত্রি ভগন্ত্রে 
– তাকান্ত্রন্ার ভনেটা ভুি (ন্াগনরক অন্যনদন্ত্রক তানকন্ত্রয় আন্ত্রেন্) 
– ভচান্ত্রির িনণর েনডন্ত্রয় পডা 

 আন্ত্রশপান্ত্রশর আন্ত্রিা পডন্ত্রি ভচান্ত্রির কন্ীনন্কার েনব ভতািার ভক্ষন্ত্রে সিসযা ভদিা ভদয়। ন্াগনরন্ত্রকর ভচান্ত্রি যান্ত্রত সরাসনর ভকান্ও প্রতযক্ষ 
বা কৃনেি আন্ত্রিা ন্া-পন্ত্রড। 

 নিভাইসটান্ত্রক ন্ডাচডা ন্া-করার িত কন্ত্রর ধ্ন্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। যনদ ভকান্ও কারন্ত্রণ ন্াগনরকন্ত্রকই নিভাইসটা ধ্ন্ত্রর রািন্ত্রত হ্য়, তাহ্ন্ত্রি 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কই ভসই নিভাইসটা শিন্ত্রপাি ধ্ন্ত্রর রািার জন্য ন্াগনরকন্ত্রক সাহ্াযয করন্ত্রবন্। 

 িনু্ত্রির েনব ভতািার সিয় ভটনবি িাইট জ্বািান্ত্রন্া হ্ন্ত্রয় িাকন্ত্রি, কন্ীনন্কার েনব ভতািার সিয় ভসই িাইট বন্ধ কন্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
 সরাসনর সনূ্ত্রযথর আন্ত্রিা বা অন্য ভকান্ও চডা আন্ত্রিা ন্াগনরন্ত্রকর ভচান্ত্রি পডন্ত্রি প্রনতফিন্ ততনর হ্ন্ত্রব, তার ফন্ত্রি েনবর িান্ িারাপ হ্ন্ত্রব 
 কন্ীনন্কা কযাপচার করার সিয় ন্াগনরকন্ত্রক ভসাজা কযান্ত্রিরার নদন্ত্রক তাকান্ত্রত, ভচাি বড বড কন্ত্রর রািন্ত্রত, আর ভচাি নিটনিট ন্া-করার 

কিা বিন্ত্রবন্ অপান্ত্ররটর। 
 কন্ীনন্কা স্ক্যান্ ও কযাপচার করাjর সিয় ন্াগনরন্ত্রকর অসনুবধ্া হ্ন্ত্রি অপান্ত্ররটর পরবতী নিন্ত্রন্ চন্ত্রি যান্ত্রবন্, অন্যান্য নববরণ কযাপচার 

করার জন্য, তারপর আবার কন্ীনন্কা কযাপচার করার কান্ত্রজ নফন্ত্রর আসন্ত্রবন্। এরকি করন্ত্রি ন্াগনরক একটান্া ভচাি বড বড কন্ত্রর 
রািার অসনুবধ্া ভিন্ত্রক ভরহ্াই পান্ত্রবন্। 

 কযাপচান্ত্ররর সিয় অপান্ত্ররটরন্ত্রক তধ্যথ ধ্ন্ত্রর িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যতক্ষণ ন্া নিভাইস সাডা ভদয়, ততক্ষণ পযথন্ত। নতনন্ যান্ত্রত নযভাইসটা িি 

কন্ীনন্কার োপ ভন্ওয়া 
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ন্া-কন্ত্ররন্, নিন্ আগনুপেু ন্া-কন্ত্ররন্। 

 কন্ীনন্কা ভযভান্ত্রব কযাপচার করা দরকার ভসভান্ত্রব ন্া-হ্ন্ত্রি অপান্ত্ররটর আরও 4 বার ভচষ্টা করন্ত্রবন্ সঠিক ভান্ত্রব কযাপচার করার জন্য। 

 
 ভনে:িনু্ত্রির েনব তুিন্ত্রত নগন্ত্রয় ন্াগনরকন্ত্রক ঠিক ভনেন্ত্রত সঠিক দরূন্ত্রত্ব বসান্ত্রন্ার ভচষ্ট করন্ত্রবন্ ন্া, বরং 

নতনন্ কযান্ত্রিরাটান্ত্রকই সঠিক দরূন্ত্রত্ব ও সঠিক ভনেন্ত্রত রািন্ত্রবন্। িনু্ত্রির সািন্ত্রন্র নদন্ত্রকর েনব তুিন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব, িািা িান্নদক-বাাঁনদক বা ওপর-ন্ীচ করা যান্ত্রব ন্া। 

 ভফাকাস:কযাপচার নিভাইসন্ত্রক অন্ত্রটা ভফাকাস ও অন্ত্রটা কযাপচার ফাংশন্ত্রন্ রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভয েনবটা ভতািা 
হ্ন্ত্রব, তা ন্ডাচডা হ্ওয়ার ফন্ত্রি ভযন্  াপসা ন্া-হ্য়, েনবন্ত্রত যান্ত্রত কি বা ভবনশ এক্সন্ত্রপাজার ন্া-িান্ত্রক, 
অস্বাভানবক রনঙন্ আন্ত্রিা যান্ত্রত ন্া-িান্ত্রক আর রনিগত ভকান্ও নবকৃনত ন্া-িান্ত্রক। 

 ভাব:িনু্ত্রির ভাব প্রকাশ করন্ত্রি কযান্ত্রিরা নন্ন্ত্রজ নন্ন্ত্রজ িুিটান্ত্রক শন্াি করন্ত্রত পান্ত্রর ন্া আর নযনন্ েনব ভতান্ত্রিন্ নতনন্ও ভদন্ত্রি ঠিক ব ুন্ত্রত 
পান্ত্ররন্ ন্া ভয, েনবটা ঠিক ভকিন্ আসন্ত্রব। তাই একান্ত পরািশথ এই ভয, েনব ভতািার সিয় িনু্ত্রি ভযন্ ভকান্ও ভাব-ভনে (হ্ানস) ন্া-িান্ত্রক, 
ভঠাাঁট বন্ধ িাকন্ত্রব আর দ’ুভচািই ভিািা িাকন্ত্রব। 

 আন্ত্রিা: কি আন্ত্রিা িাকন্ত্রি িিু ভাি কন্ত্রর শন্াি করা যায় ন্া। কি আন্ত্রিা িাকন্ত্রি অপান্ত্ররটর ভাি কন্ত্রর ব ুন্ত্রতই পান্ত্ররন্ ন্া ভয, 
িনু্ত্রির ভাব-ভনে ভকিন্ আন্ত্রে। তাই এিন্ বযবস্থা করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যান্ত্রত আন্ত্রিাও পযথাি িাোয় পাওয়া যায়, অিচ িনু্ত্রি ভকািাও ভকান্ও 
োয়াও ন্পন্ত্রড, ভচান্ত্রির ন্ীন্ত্রচ যান্ত্রত োয়া ন্া-পন্ত্রড আর িনু্ত্রির ভকান্ও অংশ যান্ত্রত িুব ভবনশ উজ্জ্বি ন্া হ্ন্ত্রয় ওন্ত্রঠ। যাাঁর েনব ভতািা 
হ্ন্ত্রব, তাাঁর িািার ওপর যান্ত্রত ভকান্ও আন্ত্রিা রািা ন্া-হ্য়, কারণ এর ফন্ত্রি োয়া ততনর হ্য়। চডা আন্ত্রিার বদন্ত্রি  াপসা আন্ত্রিা বযবহ্ার 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর যাাঁর েনব ভতািা হ্ন্ত্রব, তাাঁর িনু্ত্রিািনুি আন্ত্রিা রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যান্ত্রত ভচান্ত্রির ন্ীন্ত্রচ ভকান্ও োয়া ততনর ন্া-হ্য়। 

 চশিা: যনদ ভকউ চশিা বযবহ্ার কন্ত্রর িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি চশিা োডাই তাাঁর েনব ভতািাটা ভাি। 
 আন্ষুনেক উপকরণ: যাাঁর েনব ভতািা হ্ন্ত্রব, নতনন্ হ্য়ন্ত্রতা এিন্ নকেু পন্ত্রর আন্ত্রেন্ যার ফন্ত্রি িনু্ত্রির ভকান্ও একটা অংশ ঢাকা পন্ত্রড 

ভগি, তাহ্ন্ত্রি ভসটা িুন্ত্রি ভফিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। নকন্তু পাগনড ইতযানদর িত ভকান্ও নজনন্স যনদ ধ্িীয় বা প্রিাগত কারন্ত্রণ ভকউ পন্ত্রড িাকন্ত্রি, 
ভসটা সহ্ই েনব তুিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 সফ্টওয়যান্ত্রর ঠিক ভযভান্ত্রব েনবটা আসন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ভসই ভান্ত্রবই যান্ত্রত েনবটা আন্া যায়, ভসটা করার জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক প্রনশক্ষণ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
 নশশরু েনব ভতািা হ্ন্ত্রি তান্ত্রক তার বাবা বা িান্ত্রয়র ভকান্ত্রি বনসন্ত্রয়ই েনব তুিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। তন্ত্রব ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, নশশুর িনু্ত্রির সন্ত্রে 

তার বাবা বা িান্ত্রয়র িনু্ত্রির েনব যান্ত্রত চন্ত্রি ন্া-আন্ত্রস। 

 যনদ ভকান্ও কারন্ত্রণ ভাি িত েনব ভতািা ন্া-হ্য়, তাহ্ন্ত্রি নকেু পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। নকেু নকেু পদন্ত্রক্ষপ ভকান্ পনরনস্থনতন্ত্রত নন্ন্ত্রত ভসসব 
কিা সফ্টওয়যান্ত্ররই আন্ত্রে। ভযিন্: 

– িিু ভদিা যান্ত্রছে  ন্া 
– ন্াগনরক অন্ত্রন্ক দনূ্ত্রর বন্ত্রস আন্ত্রেন্ (ইন্পুট ইন্ত্রিন্ত্রজ ভচান্ত্রির দরূত্ব 90-এর ভবনশ) 
– ন্াগনরক িুব কান্ত্রে বন্ত্রস আন্ত্রেন্ (ইন্পুট ইন্ত্রিন্ত্রজ দরূত্ব েনবর প্রন্ত্রস্থর এক-তৃতীয়াংন্ত্রশরও ভবনশ অংশ জনু্ত্রড আন্ত্রে) 
– অবস্থান্ (ন্ত্রসাজা তাকান্ত্রন্া) 
– প্রন্ত্রয়াজন্ত্রন্র তুিন্ায় কি আন্ত্রিা 
– িনু্ত্রির িন্ত্রধ্য নকেু একটার অভাব (িান্নু্ত্রষর িিু বন্ত্রিই িন্ত্রন্ হ্ন্ত্রছে  ন্া) 
– ভনে (আউটপুট ইন্ত্রিন্ত্রজ নচবনু্ত্রকর ভকাণ 11.5 নিনগ্ররও কি) 
– অসিান্ আন্ত্রিা (আউটপুট ইন্ত্রিন্ত্রজ) 
– ভুি ভপ্রক্ষাপট (আউটপুট ইন্ত্রিন্ত্রজ) 
– পনরিান্ত্রণর ভচন্ত্রয় কি আন্ত্রিা (আউটপুট ইন্ত্রিন্ত্রজ িনু্ত্রির পনরসন্ত্রর ধ্সূরতার িান্ বান্ত্রজ) 

িুন্ত্রির েনব কযাপচার 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 6: বযনতিি পনরচািন্ বযবস্থা 
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ষষ্ঠ অধ্্যায় 6: ব্যিডক্রর্ম পরডিালি ব্যবস্িা 
 
এিন্ও ভদিা ভযন্ত্রত পান্ত্রর ভয, নবনভন্ন কারন্ত্রণ ভকান্ও ভকান্ও ন্াগনরক হ্য়ন্ত্রতা সম্পূণথ ভান্ত্রব বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নদন্ত্রত পারন্ত্রেন্ ন্া। ভযিন্ তাাঁর হ্ান্ত্রত/আঙুন্ত্রি 
ক্ষত বা তাাঁর হ্াত/আঙুি কাটা পন্ত্রডন্ত্রে বা ভচান্ত্রির ভক্ষন্ত্রেও এরকিই নকেু সিসযা। এরকি বযনতিিী ভক্ষন্ত্রে ন্ীন্ত্রচর নন্ন্ত্রদথ নশকাগনু্ত্রিা ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

সিসযা আঙুন্ত্রির োপ কযাপচান্ত্ররর ভক্ষন্ত্রে 
বযনতিিী পনরচািন্ বযবস্থা পরািশথ 

আঙুি ভন্ই/কাটা 
পন্ত্রডন্ত্রে/বযান্ত্রন্ডন্ত্রজ বাাঁধ্া 

 

1. কী ধ্রন্ত্রন্র বযনতিি তা সফ্টওয়যান্ত্রর স্পষ্ট ভান্ত্রব নচনিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, 
বযনতিিটা ভকিন্, তার েনবও নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

2. বানক আঙুিগনু্ত্রিার োপ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
3. এসব করার আন্ত্রগ ন্াগনরকন্ত্রক নজজ্ঞাসা কন্ত্রর নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, নতনন্ 

এসব করন্ত্রত নদন্ত্রত চান্ নক ন্া। 

সিসযা কন্ীনন্কার ইন্ত্রিজ কযাপচান্ত্ররর ভক্ষন্ত্রে 
বযনতিিী পনরচািন্ বযবস্থা পরািশথ 

কন্ীনন্কার ইন্ত্রিজ 
কযাপচার সম্ভব ন্য় 

 

1. একটি ভচাি বা দ’ুটি ভচািই ন্া-িাকন্ত্রি, একটি ভচান্ত্রি বা দ’ুটি ভচান্ত্রিই 
বযান্ত্রন্ডজ বাাঁধ্া িাকন্ত্রি/ন্ত্রকান্ও অেনবকৃনত বা ভরাগ িাকন্ত্রি 
কন্ীনন্কার ইন্ত্রিজ কযাপচার সম্ভব ন্া-হ্ন্ত্রি ভসই কিাটা নসন্ত্রেন্ত্রি 
ন্নিবদ্ধ কন্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

1. এটা করার আন্ত্রগ এই পনরনস্থনতর নবষন্ত্রয় ন্াগনরন্ত্রকর সম্মনত নন্ন্ত্রয় 
নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

সিসযা কন্ীনন্কার ইন্ত্রিজ কযাপচান্ত্ররর ভক্ষন্ত্রে 
বযনতিিী পনরচািন্ বযবস্থা পরািশথ 

টযারা/অন্য নদন্ত্রক তাকান্ত্রন্া 
ভচাি 

 

 

1. কী ধ্রন্ত্রন্র বযনতিি তা সফ্টওয়যান্ত্রর স্পষ্ট ভান্ত্রব নচনিত করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব, বযনতিিটা ভকিন্ তারও েনব নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

2. একটি কন্ীনন্কায় ভকান্ও সিসযা িাকন্ত্রি, নিতীয় কন্ীনন্কার ইন্ত্রিজ 
কযাপচার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

3. এটা করার আন্ত্রগ এই পনরনস্থনতর নবষন্ত্রয় ন্াগনরন্ত্রকর সম্মনত নন্ন্ত্রয় 
নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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 ধ া  7:  ান কাভুনক্ত  পাডরটর / সুপারভা  াডরর  ি  নিড  নিকা 
 ান কাভুনক্ত / আপডেডটর মাডির উপর 
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অধ্্যায় 7: তালথকাভুক্তথ অপারেটর / সুপারভাইজারের জন্য নথর্দেশথকা তালথকাভুক্তথ / আপডেটের মানের 

উপর  
ন্াগনরকন্ত্রক আধ্ার কািথ  ভদওয়ার আন্ত্রগ ন্তুন্ ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগান্ত্রদর সিয় জন্নবন্যাসগত নববরণগনু্ত্রিান্ত্রক ভাি ভান্ত্রব যাচাই কন্ত্রর ভদন্ত্রি 
নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর এসন্ত্রবর সহ্ায়ক ন্নিপেগনু্ত্রিান্ত্রকও স্ক্যান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। নসন্ত্রেন্ত্রি ভযসব ভিটা বা তিয ভরা হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিা যান্ত্রত সঠিক ও গণুিান্সম্পন্ন 
হ্য়, ভসইজন্যই এসব করন্ত্রত হ্য়। 
 

প্রমক্রয়া ও প্িকিা এরর সৃমষ্টকারী নমর্ভুমিকরণ িানদকের িাপকাঠি 
 

 কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত িান্দন্ত্রডর িাপকাঠি ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক এবং তাাঁন্ত্রদর কাজ হ্ন্ত্রব এন্ত্রিবান্ত্রর 
সঠিক ভান্ত্রব জনন্বন্যাসগত ও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নববরণ কযাপচার করা। 

 ভকান্ও আনিথক সিসযায় যান্ত্রত পডন্ত্রত ন্া-হ্য় বা কতৃথ পন্ত্রক্ষর ব্ল্যাকনিন্ত্রে যান্ত্রত ভযন্ত্রত ন্া-হ্য়, তার জন্য ভুিভ্রানন্ত এনডন্ত্রয় চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
তাাঁন্ত্রদরন্ত্রক। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর সিয় ভকান্ও ভুি করন্ত্রি অপান্ত্ররটরন্ত্রক ব্ল্যাকনিন্ত্রে চন্ত্রি ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ফন্ত্রি এর পন্ত্রর আর কিন্ওই নতনন্ 
ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

 
নমর্ভুমিকরণ ও হািনাগ্াকদর জনয িানদে র্াচাই 

 

ভক্ষে করণীয় ও অকরণীয় 

ন্াি 

ন্াগনরক ভযসব প্রািাণয ন্নি জিা ভদন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিান্ত্রত ন্াি ঠিক আন্ত্রে নক ন্া তা ভাি কন্ত্রর যাচাই কন্ত্রর 
নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
আন্ত্রজবান্ত্রজ ভকান্ও নজনন্স ভযাগ করা যান্ত্রব ন্া আর অসাংনবধ্ানন্ক ভকান্ও ভাষা বযবহ্ার করা যান্ত্রব ন্া। 
এরকি করন্ত্রি অপান্ত্ররটর ব্ল্যাকনিন্ত্রে চন্ত্রি ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্। 
ন্ান্ত্রির আন্ত্রগ ভকান্ও উপানধ্ বা সম্মান্সূচক ন্াি বসান্ত্রন্া যান্ত্রব ন্া। ভযিন্ শ্রী, শ্রীিতী, কুিারী, িা. ি. 
ইতযানদ। এরকি নকেু িাকন্ত্রি ন্নিভুনিকরণ বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 
ইংন্ত্ররনজন্ত্রত ভয ন্াি িাকন্ত্রব, তার সন্ত্রে স্থান্ীয় ভাষার নিপযন্তরকরন্ত্রণ ভিিা ন্ান্ত্রির নিি িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

নিে বযনির সঠিক নিে পনরচয় উন্ত্রিি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

বয়স যনদ ভকই যাচাই হ্ওয়া জন্ত্রন্মর তানরি নদন্ত্রয় তার সপন্ত্রক্ষ ন্নিপে ভপশ কন্ত্রর িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই ন্নি অন্ুযায়ী 
এন্ত্রকবান্ত্রর সঠিক ভান্ত্রব জন্ত্রন্মর তানরি উন্ত্রিি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

ঠিকান্া 

ন্াগনরন্ত্রকরা প্রিাণ নহ্সান্ত্রব ভয ন্নি জিা ভদন্ত্রবন্, তান্ত্রত িাকা ঠিকান্া নিনিন্ত্রয় ভাি ভান্ত্রব যাচাই কন্ত্রর নন্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটরন্ত্রক। 
আন্ত্রজবান্ত্রজ ভকান্ও নজনন্স ভযাগ করা যান্ত্রব ন্া আর অসাংনবধ্ানন্ক ভকান্ও ভাষা বযবহ্ার করা যান্ত্রব ন্া। 
এরকি করন্ত্রি অপান্ত্ররটর ব্ল্যাকনিন্ত্রে চন্ত্রি ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্। 
ইংন্ত্ররনজন্ত্রত ভয ন্াি িাকন্ত্রব, তার সন্ত্রে স্থান্ীয় ভাষার নিপযন্তরকরন্ত্রণ ভিিা ন্ান্ত্রির নিি িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
ঠিকান্া সম্পূণথ নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ঠিকান্ায় এই নববরণগনু্ত্রিা িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব- বানডর ন্ম্বর/ন্াি, পাডা, রািা, 
ন্গর/শহ্র/গ্রাি, নপন্ ভকাি ইতযানদ। 

েনব ইউআইনিএআই প্রদত্ত নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী সঠিক ভান্ত্রব ন্াগনরন্ত্রকর েনব তুিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

নিরআধারিনিভুক্তকরণওআপডেটড াঝা 
 

help@uidai.gov.in https://uidai.gov.in/ Toll free: 1947  
 

Page105 

 
 

েনব িুব ভবনশ অন্ধকার আর িুব ভবনশ উজ্জ্বি হ্ন্ত্রি চিন্ত্রব ন্া। 
েনবন্ত্রত ন্াগনরন্ত্রকর িুি স্পষ্ট িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর সহ্ন্ত্রজই যান্ত্রত তাাঁন্ত্রক ভচন্া যায়। 

 
প্রনিয়াগত ভুি 

ন্াগনরন্ত্রকর েনব ভতািা 

ন্ীন্ত্রচ ভযগনু্ত্রিার উন্ত্রিি আন্ত্রে ভসগনু্ত্রিা ভিন্ত্রক যান্ত্রত েনব ন্া-ভন্ওয়া হ্য় ভস নদন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক: 

 েনবর হ্ািথ  কনপ (পাসন্ত্রপাটথ  েনব ইতযানদ) 
 িনন্টন্ত্রর িাকা েনব 
 ভিাবাইি নিভাইন্ত্রসর েনব 
 পনেকা/িবন্ত্ররর কাগজ/বই/ন্ত্রপাোন্ত্ররর েনব 

েনব স্পষ্ট হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব,  াপসা হ্ন্ত্রি চিন্ত্রব ন্া। েনব ভতািার সিয় পযথাি ভআা িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত 
নববরণ ভন্ওয়া 

ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, অসাংনবধ্ানন্ক/আিিণাত্মক ভাষা ভযন্ 
বযবহ্ার করা ন্া-হ্য়। 

ন্নিপে যাচাই করা 

প্রিাণ নহ্সান্ত্রব ন্াগনরক ভযসব ন্নি জিা ভদন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিা যাচাই করন্ত্রবন্ ন্নিভুনিকরণ 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক আর তাাঁন্ত্রক ন্ীন্ত্রচর নবষয়গনুি ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব: 

1. প্রিাণ নহ্সান্ত্রব ভযসব ন্নি ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসিান্ত্রন্ উনিনিত ন্াি, ঠিকান্া, জন্ত্রন্মর তানরি ভযন্ 
ফন্ত্রিথ উনিনিত তিযগনুির সন্ত্রে নিন্ত্রি যায়। 

2. অন্নু্ত্রিানদত ন্নিপন্ত্রের ভয-তানিকা ইউআইনিএআই-এর পক্ষ ভিন্ত্রক ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসই তানিকা 
অন্যুায়ী ন্নিপেই জিা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব। 

3. ন্নিপেগনু্ত্রিা পুন্ত্ররা স্ক্যান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যান্ত্রত সিি নববরণ স্পষ্ট ভান্ত্রব ধ্রা পন্ত্রড। 
4. প্রিাণ নহ্সান্ত্রব ভকান্ও জাি/ন্ত্রকৌশন্ত্রি রদবদি করা ন্নি ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব ন্া। 
5. প্রািাণয ন্নিগনুিন্ত্রক এিন্ ভান্ত্রব স্ক্যান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, যান্ত্রত ভসই স্ক্যান্ করা ন্নিগনুি স্পষ্ট িান্ত্রক 

আর পডন্ত্রত পারা যায়। 
1. ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে ভয ন্নির ন্াি নসন্ত্রিক্ট হ্ন্ত্রব, ভসটার সন্ত্রে জিা ভদওয়া ন্নি নিিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
নমর্পকত্রর ভুি – সচরাচর প্র্সব কারকণ বামতি হয় 

 

 ভবনশর ভাগ ন্নিভুনির আন্ত্রবদন্ বানতি হ্য় কারণ ন্াগনরন্ত্রকরা অনসদ্ধ ন্নিপে জিা ভদন্। 

 কারও ন্াি ন্নিভুি করার আন্ত্রগ তাাঁন্ত্রদর জিা ভদওয়া ন্নিপেগনুিন্ত্রক ভাি ভান্ত্রব যাচাই কন্ত্রর ভন্ওয়ার দানয়ত্ব ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র িাকা 
পযথন্ত্রবক্ষকন্ত্রদর। অনসদ্ধ ন্নিপে জিা ভদওয়ার ফন্ত্রি সাধ্ারণত িিূ ভযসব কারন্ত্রণ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর আন্ত্রবদন্ বানতি তা ন্ীন্ত্রচ উন্ত্রিি করা 
হ্ি। 

ন্নিপন্ত্রের ভুি বানতি করার কারণ 
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অবৈধ দস্তোডৈজ

 

 অন্নু্ত্রিানদত ন্নির তানিকায় ন্া-িাকা ভকান্ও ন্নি পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র 
প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব স্ক্যান্ হ্ন্ত্রি তা বানতি হ্য়। 

 পনরচয়জ্ঞাপক ভয প্রিাণপন্ত্রে ন্াি/েনব িান্ত্রক ন্া, ভসটা বানতি হ্য়। 

 ভযিন্, একিাে ভসই ভরশন্ কািথ ন্ত্রকই পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব জিা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব, যার িন্ত্রধ্য 
ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি ও েনব িান্ত্রক। 

 পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব স্ক্যান্ হ্ওয়া 
আধ্ার কািথ /নচঠি বানতি হ্ন্ত্রব। 

 অন্নু্ত্রিানদত তানিকা অন্ুযায়ী অনধ্কারপ্রাি ভকান্ও বযনি যনদ ভকান্ও শংসাপে ভকান্ও ন্াগনরকন্ত্রক 
ভদন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই শংসাপন্ত্রে ভসই ন্াগনরন্ত্রকর েনব অবশযই িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর নযনন্ শংসাপে নদন্ত্রছে ন্, 
তাাঁর ভিাহ্র সহ্ স্বাক্ষর িাকন্ত্রতই হ্ন্ত্রব। ন্াহ্ন্ত্রি ভসই শংসাপে বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 

 পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভগাঁন্ত্রি ভদওয়া 
ন্নির যনদ ভিয়াদ ফুনরন্ত্রয় নগন্ত্রয় িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি ভসটা বানতি হ্ন্ত্রব। 

 ঠিকান্ার প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভভাটার পনরচয় পে জিা ভদওয়া হ্ন্ত্রি ভসই পনরচয়পন্ত্রের দু’ভটা নদকই 
স্ক্যান্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, ন্াহ্ন্ত্রি তা বানতি হ্ন্ত্রব। 

 
ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটি নবনভন্ন প্রকান্ত্ররর হ্ন্ত্রত পান্ত্রর, এসব সম্পন্ত্রকথ  তানিকাভুনিকরণ অপান্ত্ররটরন্ত্রক সজাগ িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটিগনু্ত্রিা 
হ্ি: 

ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটির প্রকার নববরণ 

ন্নিপে অন্নু্ত্রিানদত তানিকা অন্যুায়ী ভন্ই 

 

ন্নিপন্ত্রের অন্নু্ত্রিানদত তানিকা ভদন্ত্রি ভদন্ত্রি আপন্ত্রিাি করা 
ন্নিপেগনু্ত্রিান্ত্রক পরীক্ষা কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব অপান্ত্ররটরন্ত্রক। 
অন্নু্ত্রিানদত ন্নিপন্ত্রের তানিকায় ন্া-িাকা ভকান্ও ন্নিপে যনদ 
অপান্ত্ররটর জিা নন্ন্ত্রয় িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি ভসটা এই প্রকার ত্রুটি 
নহ্সান্ত্রব বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব— ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটি। নন্ম্ননিনিত 

প্রকান্ত্ররর ন্নিপন্ত্রের নভনত্তন্ত্রত সাব-এরর হ্ন্ত্রব: 

 নপওআই (পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে) 

 নপওএ (ঠিকান্ার প্রিাণপে) 

 নপওআর (সম্পন্ত্রকথ র প্রিাণপে) 

 নিওনব (জন্ত্রন্মর তানরি) 

 

 

 

 

 

 

ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটির প্রকার 
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ধ্রা যাক, ভকান্ও অপান্ত্ররটর পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভুি 
ন্নি আপন্ত্রিাি কন্ত্ররন্ত্রে, তিন্ ভসটা নপওআই উপ প্রকার 
নহ্সান্ত্রব বানতি হ্ন্ত্রব। 

কী ভান্ত্রব এই ত্রুটি এডান্ত্রন্া যায় 

বানসন্দা যনদ পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব সঠিক ন্নি নদন্ত্রয় িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি অপান্ত্ররটরন্ত্রক এটা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয প্রািাণয ন্নির 
সন্ত্রে জন্সংিযা নবষয়ক তিয নিিন্ত্রে নক ন্া। 

ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটির প্রকার নববরণ 

অনুপস্থিত দস্তোডৈজ

 

 
 
 
 
 
বানসন্দা প্রন্ত্রয়াজন্ীয় ন্নিপে জিা ন্া-নদন্ত্রয় িাকন্ত্রি বা 
তানিকাভুনি অপান্ত্ররটর জিা পডা ন্নিপেন্ত্রক আপন্ত্রিাি করন্ত্রত 
ভুন্ত্রি ভগন্ত্রি এই ত্রুটি হ্য়।  
 
 
 

 

কী ভান্ত্রব এই ত্রুটি এডান্ত্রন্া যায় 

পযান্ত্রকট জিা ভদওয়ার আন্ত্রগ ন্নিপেগনু্ত্রিান্ত্রক অবশযই আপন্ত্রিাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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িনি ত্রুটি প্রকার ন  রণ 

িিডপি্রডর িার্ম র্মডলছড িা 

 

অন্নু্ত্রিানদত ন্নিপন্ত্রের তানিকা অন্যুায়ী ন্নিপে 
ন্া-ভিিা সংিান্ত ত্রুটির ভক্ষন্ত্রে যা করন্ত্রত হ্য়, ঠিক 
ভসভান্ত্রবই অপান্ত্ররটরন্ত্রক সিি প্রািাণয ন্নি পরীক্ষা কন্ত্রর 
ভদিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

দ্রষ্টবয: বতথিান্ত্রন্ এই প্রকান্ত্ররর ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটিন্ত্রক 
গণুিান্ পরীক্ষা প্রনিয়ায় বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রছে  ন্া। 

 

িনি ত্রুটি প্রকার ন  রণ 

মেড োগ্রোস্থিক মেেো ম ডেস্থন

 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক অবশযই নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, পযান্ত্রকন্ত্রট 
িাকা বানসন্দার তিযগনু্ত্রিা পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে, 
ঠিকান্ার প্রিাণপে বা জন্ত্রন্মর তানরি নহ্সান্ত্রব জিা 
হ্ওয়া ন্নিপন্ত্রে িাকা তন্ত্রিযর সন্ত্রে এন্ত্রকবান্ত্রর সঠিক ভান্ত্রব 
নিিন্ত্রে। ন্াহ্ন্ত্রি এই ধ্রন্ত্রন্র ত্রুটি গণুিান্ পরীক্ষা 
প্রনিয়ার সিন্ত্রয় শন্াি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 
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িনি ত্রুটি প্রকার ন  রণ 

খারাপ র্মািডর িিড 

 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক এটা অবশযই নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, 
আপন্ত্রিাি হ্ওয়া ন্নিপে স্পষ্ট আন্ত্রে এবং তান্ত্রত িাকা 
তিযগনু্ত্রিা পডা যান্ত্রছে ।  

 
 

িনি ত্রুটি প্রকার ন  রণ 

স্ক্যাি করা িডি্র আসল িয় 

 
 

বানসন্দা যনদ আসি ন্নির বদন্ত্রি ভসই ন্নির ভজরক্স কনপ 
জিা ভদন্, তাহ্ন্ত্রি তানিকাভুনিকরণ অপান্ত্ররটর ভসটা 
ভকান্ও িন্ত্রতই ভযন্ জিা ন্া-ভন্ন্। নতনন্ যনদ এরকি 
ভকান্ও ন্নি জিা নন্ন্ত্রয় ভন্ন্, তাহ্ন্ত্রি এই প্রকার ত্রুটি 
হ্ন্ত্রব। 

দ্রষ্টবয: বতথিান্ত্রন্ এই প্রকান্ত্ররর ন্নিপে সংিান্ত ত্রুটিন্ত্রক 
গণুিান্ পরীক্ষা প্রনিয়ায় বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রছে  ন্া। 
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িনি ত্রুটি প্রকার ন  রণ 

ভুয়ো িিড 

 

ন্নিপে জিা ভন্ওয়ার সিয় অপান্ত্ররটরন্ত্রক িুব সাবধ্ান্ 
হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। প্রািাণয ন্নির অংশ নহ্সান্ত্রব অন্য আন্ত্ররক 
জন্ বানসন্দার ন্নি আপন্ত্রিাি হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি এই ত্রুটি হ্ন্ত্রত 
বাধ্য।  

দ্রিবয: পলেলিি লপ খদখু্ন্ - গণুমান্ পে ক্ষাে তালিকাে জন্য তালিকাভুি অপারেটেগলুিে জন্য মান্ লন্রদে লিকা খসট। 
 
এিডরা ডমন্ট  পাডরটরড র সাধারণ ত্রুটি 

 
ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটররা সচরাচি ভয-ভুিগনুি কন্ত্রর িান্ত্রকন্, ভসগুন্ত্রিা ন্ীন্ত্রচ উন্ত্রিি করা হ্ি। প্রন্ত্রতযক অপান্ত্ররটরন্ত্রক এসব এনডন্ত্রয় চিার জন্য 
সাবধ্ান্ত্রন্ িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার 
প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র 
প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে 
নহ্সান্ত্রব ন্নিভুনিকরণ 
নস্ল্প/আধ্ার কািথ  ভগাঁন্ত্রি 
ভদওয়া হ্ন্ত্রি: নকউনস-ভত 
বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব অনসদ্ধ ন্নি 
নহ্সান্ত্রব। 

পনরচয়/ঠিকান্া/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ন্নিভুনিকরণ নস্ল্প/আধ্ারন্ত্রক ভযন্ ভগাঁন্ত্রি ন্া-ভদন্ ন্নিভুনিকরণ 
অপান্ত্ররটররা। এগনু্ত্রিা নসদ্ধ প্রিাণপে ন্য়, তাই নকউনস বা ভকায়ানিটি ভচন্ত্রকর সিয় এগনু্ত্রিা বানতি হ্ন্ত্রয় 
যান্ত্রব। আবার ভুি ন্নি আপন্ত্রিাি করার দান্ত্রয় অপান্ত্ররটর হ্য়ন্ত্রতা ব্ল্যাকনিন্ত্রে চন্ত্রি ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

অনসদ্ধ ন্নি: পনরচন্ত্রয়র 
প্রিাণপে/ঠিকান্ার 
প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র 
প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে 
নহ্সান্ত্রব আধ্ার নচঠি নসদ্ধ ন্য়, 
তাই এটা অনসদ্ধ ন্নি নহ্সান্ত্রব 
বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব।. 

ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ইউআইনিএআই প্রদত্ত অন্নু্ত্রিানদত 
ন্নিপন্ত্রের তানিকায় ন্া-িাকা ভকান্ও ন্নিন্ত্রকই যান্ত্রত পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে/সম্পন্ত্রকথ র 
প্রিাণপে/জন্ত্রন্মর প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব গ্রহ্ণ ও স্ক্যান্ করা ন্া-হ্য়। ভয-তানরন্ত্রি ন্নি ভন্ওয়া হ্ন্ত্রছে , ভসই তানরি 
অবনধ্ বা তার আন্ত্রগ অবনধ্ ভযন্ ভসই ন্নি তবধ্ িান্ত্রক। অনসদ্ধ ন্নি জিা নন্ন্ত্রি অপান্ত্ররটন্ত্ররর শানি হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর আর তাাঁন্ত্রক ব্ল্যাকনিন্ত্রেও ভফিা হ্ন্ত্রত পান্ত্রর। 

অনসদ্ধ ন্নি: ভভাটার পনরচয় 
পন্ত্রের শুধ্ ুএকটি নদক স্ক্যান্ 
করা কনপন্ত্রক অনসদ্ধ ন্নি বন্ত্রি 
ধ্ন্ত্রর ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব। 
অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব, ভভাটার পনরচয় পন্ত্রের 
দ’ুভটা নদকই ভযন্ স্ক্যান্ করা 

ভকায়ানিটি ভচন্ত্রকর সিয় ধ্রা পন্ত্রডন্ত্রে ভয, ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটররা ভভাটার পনরচয়পেন্ত্রক ঠিকান্ার 
প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব গ্রহ্ণ করার সিয় সচরাচর একটি ভুি কন্ত্রর িান্ত্রকন্, তা হ্ি ভসই পনরচয়পন্ত্রের শুধ্ু 
একটি নদক স্ক্যান্ করা। আসন্ত্রি দ’ুভটা নদকই স্ক্যান্ করা উনচত। ভভাটার পনরচয় পন্ত্রের দু’টি নদকই স্ক্যান্ 
করা ন্া-হ্ন্ত্রি ন্নিভুনিকরণ বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 
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হ্য়। 

অনসদ্ধ ন্নি: ন্াগনরন্ত্রকর ন্াি 
ও েনব োডাই যনদ ভকান্ও 
শংসাপেন্ত্রদন্গ্রািপ্রধ্ান্/ন্ত্রিাডি
, তাহ্ন্ত্রি তা অনসদ্ধ ন্নি বন্ত্রি 
নবন্ত্রবনচত হ্ন্ত্রব। 

পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে/ঠিকান্ার প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব যিন্ ভকান্ও শংসাপে ভদন্ গ্রািপ্রধ্ান্/ন্ত্রিাডি, তিন্ 
ন্নিভুনিকরণ অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ভসটান্ত্রত ন্াগনরন্ত্রকর প্রতযনয়ত েনব ভযন্ অবশযই িান্ত্রক, 
আর নযনন্ শংসাপে নদন্ত্রয়ন্ত্রেন্, তাাঁর ভিাহ্র সহ্ স্বাক্ষরও ভযন্ িান্ত্রক। ভসই শংসাপন্ত্রে েনব ন্া-িাকন্ত্রি ভসটান্ত্রক 
অনসদ্ধ বন্ত্রি নবন্ত্রবচন্া কন্ত্রর বানতি করা হ্ন্ত্রব। 

নিপযন্তরকরন্ত্রণ ভুি: ইংন্ত্ররনজ 
ও 
স্থান্ীয়ভাষায়িাকাজন্নবন্যাস
গত নববরণ আিাদা আিাদা। 

ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত নববরণ এোর করার সিয় অপান্ত্ররটরন্ত্রক সজাগ িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। কযাপ্স িক সইুচ 
অন্ িাকন্ত্রি নিপযন্তরকরন্ত্রণর নদন্ত্রক ন্জর নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ইংন্ত্ররনজ ও 
স্থান্ীয় ভাষায় জন্নবন্যাসগত নববরণ ভযন্ একই িান্ত্রক। ন্াহ্ন্ত্রি ভসই ন্নিভুনিকরণ বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 

পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে: 
পনরচন্ত্রয়র প্রিাণ পন্ত্রে 
ন্াগনরন্ত্রকর ন্ান্ত্রির সন্ত্রে ওরন্ত্রফ 
িাকন্ত্রি 

পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপে নহ্সান্ত্রব ভকান্ও ন্নি জিা ভন্ওয়ার সিয় অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ভসটার 
িন্ত্রধ্য যান্ত্রত ন্াগনরন্ত্রকর ন্ান্ত্রির সন্ত্রে তাাঁর ওরন্ত্রফ ন্াি ন্া-িান্ত্রক। এিন্ ন্নি ভকায়ানিটি ভচন্ত্রকর সিয় বানতি 
হ্ন্ত্রয় যায়। ন্নিভুনিকরণ ফন্ত্রিথ ভয-ন্াি ভদওয়া িাকন্ত্রব, ভসই একটা ন্ািই পনরচন্ত্রয়র প্রিাণপন্ত্রে িাকন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

েনবর সন্ত্রে বয়ন্ত্রসর অনিি: 
ন্াগনরন্ত্রকর েনব আর বয়ন্ত্রসর 
নিি িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

জন্ত্রন্মর তানরি ভর্ানষত ভান্ত্রব ভদওয়া হ্ন্ত্রি, ন্াগনরন্ত্রকর জন্ত্রন্মর সাি যাচাই করার নদন্ত্রক নবন্ত্রশষ ভিয়াি রািন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। নবন্ত্রশষ কন্ত্রর নশশনু্ত্রদর ভক্ষন্ত্রে ভর্ানষত জন্ত্রন্মর তানরি এোর করার আন্ত্রগ তার বাবা-িান্ত্রক নজজ্ঞাসা 
কন্ত্রর নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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অষ্টর্ম অধ্্যায় 8: িডয়র্ম লঙ্ঘি ও শাস্িড 
 
আধার আইন ও মবধাকনর প্চাকখ মনয়ি িঙ্ঘন ও তার শ্ামস্ত 

 োপ ভন্ওয়ার ভক্ষন্ত্রে ভুন্ত্রির শানি 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

ভুি জন্নবন্যাসগত তিয বা বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয নদন্ত্রয়  
নন্ন্ত্রজর ভুন্ত্রয়া পনরচয় ভদওয়ার অিবা জীনবত বা িতৃ, 
প্রকৃত বা কাল্পনন্ক বযনির পনরচয় গ্রহ্ণ কন্ত্রর নন্ন্ত্রজর 
ভুন্ত্রয়া পনরচয় ভদওয়ার ভচষ্টা করন্ত্রি 

 3 বেরন্ত্ররর কারাদডবা 

 টাকা পযথন্ত জনরিান্াবা দইু-ই 

ভকান্ও আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারন্ত্রকর ক্ষনত করার জন্য বা তাাঁন্ত্রক 
 ান্ত্রিিায় ভফিার জন্য তাাঁর পনরচয় বদন্ত্রি ভফিন্ত্রি নকংবা 
জন্নবন্যাসগত বা বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয পািন্ত্রট নদন্ত্রয় তাাঁর 
ভুন্ত্রয়া পনরচয় তুন্ত্রি ধ্রন্ত্রি বা ভকান্ও জীনবত বা িতৃ, 
প্রকৃত বা কাল্পনন্ক ভকান্ও বযনির ন্াি নদন্ত্রয় তাাঁর ভুন্ত্রয়া 
পনরচয় তুন্ত্রি ধ্রন্ত্রি  

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 3 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

আধ্ার আইন্ অন্যুায়ী পনরচয় সংিান্ত তিয সংগ্রহ্ 
করার অনধ্কার যার ভন্ই, নতনন্ই যনদ েিন্া কন্ত্রর এসব 
সংগ্রহ্ কন্ত্ররন্ 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 3 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

 ভকাম্পানন্র ভক্ষন্ত্রে এই জনরিান্ার পনরিাণ 1 
িক্ষ টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত পান্ত্রর বা কারাদড ও 
জনরিান্া দইু-ই একসন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর। 

 

 পনরচয় সংিান্ত তিয প্রকাশ করার দান্ত্রয় শানি 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

এই আইন্ বা এর জন্য ততনর নবধ্ান্ বা এই আইন্ন্ত্রক 
চাি ুরািার জন্য ততনর চুনি ও বযবস্থা অন্যুায়ী যান্ত্রদর 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় সংগ্রহ্ করা পনরচয়জ্ঞাপক তিয 
ভদওয়া যায় ন্া, যান্ত্রদর কান্ত্রে পাঠান্ত্রন্া যায় ন্া বা 
যান্ত্রদরন্ত্রক এসন্ত্রবর কনপ ভদওয়া যায় ন্া, যান্ত্রদর িন্ত্রধ্য এসব 
নবনি করা যায় ন্া, তান্ত্রদরন্ত্রকই যনদ ভকউ ইছে াকৃত ভান্ত্রব 
এইসব নদন্ত্রয় ভদয়, তন্ত্রব 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 3 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

 ভকাম্পানন্র ভক্ষন্ত্রে এই জনরিান্ার পনরিাণ 1 
িক্ষ টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত পান্ত্রর বা কারাদড ও 
জনরিান্া দইু-ই একসন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর। 
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 অনধ্কার বনহ্ভূথত ভান্ত্রব নসআইনিআর-এ ভঢাকার শানি 

 
 
 
 
 
 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা অনধ্কার প্রাি ন্য়, এিন্ বযনি যনদ ইছে াকৃত ভান্ত্রব: 
a. ভসন্ট্র্াি আইন্ত্রিনেটিজ ভিটা নরন্ত্রপানজটনর (নসআইনিআর)-এ ঢুন্ত্রক 

পন্ত্রডন্ বা ভঢাকার উপায় ভবর কন্ত্রর ভন্ন্ 
b. নসআইনিআর বা স্থান্ান্তরন্ত্রযাগয ভোন্ত্ররজ নিনিয়ান্ত্রি িজতু িাকা ভকান্ও 

ভিটা িাউন্ন্ত্রিাি কন্ত্রর ভন্ন্, ভসগনু্ত্রিার কনপ ভবর কন্ত্ররন্ বা ভসগুন্ত্রিা 
নন্ষ্কাশন্ কন্ত্ররন্ 

c. এিন্ কাজ করন্ত্রিন্ ভয তার জন্য নসআইনিআর-এ ভাইরাস বা অন্য 
ভয ভকান্ও ধ্রন্ত্রন্র কনম্পউটার দষূণ ঢুন্ত্রক ভগি বা তা ঢুন্ত্রক যাওয়ার 
িত পনরনস্থনত ততনর হ্ি 

d. নসআইনিআর-এর তিয ন্ষ্ট হ্ন্ত্রয় ভগি বা ভসরকি পনরনস্থনত ততনর হ্ি 
e. নসআইনিআর ভিন্ত্রক তিয ভন্ওয়ার ভক্ষন্ত্রে বযার্াত সনৃষ্ট করন্ত্রি বা ভসরকি 

একটা পনরনস্থনত ততনর কন্ত্রর নদন্ত্রিন্ 
f. এিন্ কাজ করন্ত্রিন্ ভয, নসআইনিআর-এ ভঢাকার যাাঁর অনধ্কার আন্ত্রে, 

নতনন্ই ঢুকন্ত্রত পারন্ত্রেন্ ন্া, বা ভতিন্ একটা পনরনস্থনত ততনর কন্ত্রর নদন্ত্রিন্ 
g. ধ্ারা 28-এর উপধ্ারা (5) িঙ্ঘন্ কন্ত্রর ভকান্ও তিয প্রকাশ কন্ত্রর 

নদন্ত্রিন্ বা ধ্ারা 29 িঙ্ঘন্ কন্ত্রর ভকান্ও তিয কাউন্ত্রক নদন্ত্রয় নদন্ত্রিন্, 
বযবহ্ার করন্ত্রিন্ বা সবথসিন্ত্রক্ষ প্রকাশ কন্ত্রর নদন্ত্রিন্ বা এরকি ভয ভকান্ও 
একটি কান্ত্রজ কাউন্ত্রক সাহ্াযয করন্ত্রিন্ 

h. স্থান্ান্তরন্ত্রযাগয ভয ভকান্ও ভোন্ত্ররজ নিনিয়া বা নসআইনিআর-এ িজতু 
ভকান্ও তিয ন্ষ্ট কন্ত্রর নদন্ত্রিন্, িনু্ত্রে নদন্ত্রিন্ বা পািন্ত্রট নদন্ত্রিন্ বা অন্য 
ভয ভকান্ও উপান্ত্রয় এই তন্ত্রিযর িূিযন্ত্রক কনিন্ত্রয় নদন্ত্রিন্ এর উপন্ত্রযানগতা 
ন্ষ্ট কন্ত্রর নদন্ত্রিন্ বা িুব বান্ত্রজ ভান্ত্রব ক্ষনতগ্রি করন্ত্রিন্ বা 

i. ভকান্ও ক্ষনত করার উন্ত্রেশয নন্ন্ত্রয় কতৃথ পন্ত্রক্ষর বযবহ্ার করা ভকান্ও 
কনম্পউটার ভসাসথ ভকাি চুনর করন্ত্রি, িনুকন্ত্রয় রািন্ত্রি, ন্ষ্ট কন্ত্রর নদন্ত্রি, 
পািন্ত্রট নদন্ত্রি বা এসব কান্ত্রজ কাউন্ত্রক ভকান্ও সাহ্াযয করন্ত্রি 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত 
কারাদড, তা 3 বের 
অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10 িক্ষ 
টাকার কি হ্ন্ত্রব ন্া 

 নসআইনিআর-এর ভকান্ও তিয ন্ষ্ট করার শানি 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

কতৃথপন্ত্রক্ষর িারা অনধ্কারপ্রাি ন্ন্, এিন্ বযনি আধ্ার ন্ম্বর 
ধ্ারন্ত্রকর তিয নকনঞ্চত রদবদি করার এবং তার ভিন্ত্রক ভকান্ও 
তিয ভবর করার উন্ত্রেশয নন্ন্ত্রয় নসআইনিআর বা স্থান্ান্তরন্ত্রযাগয 
ভকান্ও ভোন্ত্ররজ নিনিয়ায় িাকা তিয ন্ষ্ট করন্ত্রি 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 3 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 
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 এনেটির আন্ত্রবদন্ত্রন্র িাধ্যন্ত্রি অন্নধ্কার ভান্ত্রব নকেু বযবহ্ার করার শানি  

 

নন্য়ি ভে শানি 

এনেটির আন্ত্রবদন্কারী নহ্সান্ত্রব ধ্ারা 8-এর উপধ্ারা 
(3)-এর নন্য়ি িঙ্ঘন্ কন্ত্রর ভকান্ও বযনির 
পনরচয়জ্ঞাপক তিয বযবহ্ার করন্ত্রি 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 3 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

 ভকাম্পানন্র ভক্ষন্ত্রে এই জনরিান্ার পনরিাণ 1 
িক্ষ টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত পান্ত্রর বা কারাদড ও 
জনরিান্া দইু-ই একসন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর। 

 জ্ঞাপন্ সংিান্ত প্রন্ত্রয়াজন্ীয়তার সাযুজয রািন্ত্রত ন্া-পারার শানি 

 

নন্য়ি ভে শানি 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি বা আন্ত্রবদন্কারী এনেটি হ্ন্ত্রয়ও 
যনদ ভকউ ধ্ারা 3-এর উপধ্ারা (2) ও ধ্ারা 8-এর 
উপধ্ারা (3) অন্ুযায়ী প্রন্ত্রয়াজন্ত্রন্র সন্ত্রে সাযজুয রািন্ত্রত 
ন্া-পান্ত্রর 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 1 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

 ভকাম্পানন্র ভক্ষন্ত্রে এই জনরিান্ার পনরিাণ 1 
িক্ষ টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত পান্ত্রর বা কারাদড ও 
জনরিান্া দইু-ই একসন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর। 

 

 সাধ্ারণ শানি 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

এই আইন্ বা অন্য ভয ভকান্ও ন্ীনত ও নবধ্ান্ত্রন্র অধ্ীন্স্থ 
এিন্ ভকান্ও নন্য়ি ভকউ িঙ্ঘন্ করি, ভয নন্য়ি িঙ্ঘন্ত্রন্র 
নন্নদথষ্ট ভকান্ও শানির কিা এই ধ্ারার বাইন্ত্রর আর 
ভকািাও উন্ত্রিি করা ভন্ই। 

 নন্নদথষ্ট সিয়সীিা পযথান্ত কারাদড, তা 1 
বের অবনধ্ হ্ন্ত্রত পান্ত্রর ও 

 জনরিান্া, যা 10,000 টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর 

 ভকাম্পানন্র ভক্ষন্ত্রে এই জনরিান্ার পনরিাণ 1 
িক্ষ টাকা পযথন্ত হ্ন্ত্রত পান্ত্রর বা কারাদড ও 
জনরিান্া দইু-ই একসন্ত্রে প্রন্ত্রযাজয হ্ন্ত্রত 
পান্ত্রর। 
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 ভকাম্পানন্র িারা নন্য়ি িঙ্ঘন্ 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 
এই আইন্ত্রন্র ভকান্ও নন্য়ি যনদ ভকান্ও ভকাম্পানন্ িঙ্ঘন্ 
কন্ত্রর, তন্ত্রব ভসই নন্য়ি িঙ্ঘন্ত্রন্র সিয় ভকাম্পানন্টির 
দানয়ন্ত্রত্ব যাাঁরা নেন্ত্রিন্ আর ভকাম্পানন্র আচরণ ও বযবসা 
এবং ভকাম্পানন্র জন্য যাাঁরা দায়ী নেন্ত্রিন্, তাাঁন্ত্রদর সবাইন্ত্রক 
ভদাষী বন্ত্রি িন্ত্রন্ করা হ্ন্ত্রব আর তাাঁন্ত্রদর নবরনু্ত্রদ্ধ আইনন্ 
বযবস্থা নন্ন্ত্রয় ভসই অন্যুায়ী শানিও ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 
নকন্তু যনদ ভকউ এটা প্রিাণ কন্ত্রর নদন্ত্রত পান্ত্ররন্ ভয, 
তাাঁর অজ্ঞাতসান্ত্ররই নন্য়ি িঙ্ঘন্ হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে বা নতনন্ 
যা কন্ত্ররন্ত্রেন্ তা এই নন্য়ি িঙ্ঘন্কন্ত্রর ভরাধ্ করার 
জন্যই কন্ত্ররনেন্ত্রিন্, তিন্ এই আইন্ত্রন্র অধ্ীন্ত্রন্ যা 
যা শানির কিা বিা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভসই শানি তাাঁন্ত্রক 
ভদওয়া যান্ত্রব ন্া আইন্ত্রন্র উপধ্ারায় যা-ই উন্ত্রিি 
করা িাকুক ন্া-ভকন্। 

এই আইন্ত্রন্র ভকান্ও নন্য়ি িঙ্ঘন্ হ্ন্ত্রি যনদ 
প্রিানণত হ্য় ভয, ভকাম্পানন্র ভকান্ও নিন্ত্ররক্টর, 
িযান্ত্রন্জার, ভসন্ত্রিটানর বা অন্য ভকান্ও অনফসান্ত্ররর 
সম্মনতন্ত্রত বা তাাঁরা ভদন্ত্রিও ন্া-ভদিার ভান্ কন্ত্রর 
িাকার জন্য বা তাাঁন্ত্রদর অবন্ত্রহ্িার জন্যই নন্য়ি 
িঙ্ঘন্ হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, তিন্ এই আইন্ত্রন্র উপধ্ারায় যা-ই 
উন্ত্রিি িাকুক ন্া-ভকন্ন্ত্রকাম্পানন্র ভসই নিন্ত্ররক্টর, 
িযান্ত্রন্জার, ভসন্ত্রিটানর বা অন্য ভয-ভকান্ও 
অনফসারন্ত্রক ভদাষী বন্ত্রি িন্ত্রন্ করা হ্ন্ত্রব এবং তাাঁন্ত্রদর 
নবরনু্ত্রদ্ধ আইনন্ বযবস্থা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব আর ভসই 
অন্যুায়ী তাাঁন্ত্রদর শানিও ভদওয়া হ্ন্ত্রব। 

 ভারন্ত্রতর বাইন্ত্রর ভকান্ও নন্য়ি িঙ্ঘন্ বা নন্য়ন্ত্রির নবন্ত্ররানধ্তা করা হ্ন্ত্রি যা করা হ্ন্ত্রব 

 

নন্য়ি িঙ্ঘন্ শানি 

ভয ভকান্ও ভদন্ত্রশর ভয ভকান্ও বযনি ভারন্ত্রতর বাইন্ত্রর 
ভকান্ও নন্য়ি িঙ্ঘন্ বা নন্য়ন্ত্রির নবন্ত্ররানধ্তা করন্ত্রি 
তাাঁর নবরনু্ত্রদ্ধ এই আইন্ত্রন্র নবনধ্ অন্যুায়ী ও উপধ্ারা 
(2)-এর নবনধ্ অন্যুায়ী বযবস্থা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব। 

ভসন্ট্র্াি আইন্ত্রিনেটিজ ভিটা নরন্ত্রপানজটনর-র ভিটান্ত্রক 
নর্ন্ত্রর ভারন্ত্রতর বাইন্ত্রর ভকান্ও বযনি ভকান্ও নন্য়ি 
িঙ্ঘন্ বা ভকান্ও নন্য়ন্ত্রির নবন্ত্ররানধ্তা করন্ত্রি তার 
নবরনু্ত্রদ্ধ উপধ্ারা (1) ও এই আইন্ত্রন্র নবনধ্ অন্ুযায়ী 
বযবস্থা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব। 

 নন্য়ি িঙ্ঘন্ হ্ন্ত্রি তার তদন্ত করার ক্ষিতা 

 

ভফৌজদানর কাযথনবনধ্, 1973-এ যা-ই উন্ত্রিি িাকুক ন্া-ভকন্, এই আইন্ত্রন্র অধ্ীন্ত্রন্ তদন্ত করার অনধ্কার 
িাকন্ত্রব এিন্ এক পুনিশ অনফসান্ত্ররর, যাাঁর পদ ভকান্ও িন্ত্রতই পুনিশ ইিন্ত্রপক্টন্ত্ররর ন্ীন্ত্রচর হ্ন্ত্রত পারন্ত্রব ন্া। 

 অন্যান্য শানির ওপর এই আইন্ত্রন্র দড হ্িন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত পারন্ত্রব ন্া  

 

ভকান্ও এক সিয় বিবত্ িাকা অন্য ভয-ভকান্ও আইন্ত্রন্র শানি বা দডন্ত্রক কাযথকর করার বযপান্ত্রর ভকান্ও 
বাধ্া সনৃষ্ট করন্ত্রত পারন্ত্রব ন্া এই আইন্ অন্ুযায়ী প্রদত্ত ভকান্ও শানি। 
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 নন্য়ি িঙ্ঘন্ন্ত্রক স্বীয় নবষয় ভাবা 

 

যতক্ষণ ন্া-পযথন্ত আধ্ার কতৃথ পক্ষ বা তাাঁর িারা অনধ্কারপ্রাি ভকান্ও বযনি ভকান্ও অনভন্ত্রযাগ দান্ত্রয়র 
করন্ত্রেন্,ততক্ষণ পযথন্ত এই আইন্ত্রন্র অধ্ীন্ত্রন্ শানিন্ত্রযাগয ভকান্ও নন্য়ি িঙ্ঘন্ন্ত্রক স্বীয় নবষয় বন্ত্রি ভাবন্ত্রত 
পারন্ত্রব ন্া ভকান্ও আদািত। 
এই আইন্ত্রন্র অধ্ীন্ত্রন্ শানিন্ত্রযাগয ভকান্ও অপরান্ত্রধ্র িািাি চািান্ত্রত পারন্ত্রব ন্া নচফ ভিন্ত্রিাপনিটযান্ িযানজন্ত্রস্ট্রট 
বা িিুয নবচার নবভাগীয় িযানজন্ত্রস্ট্রন্ত্রটর নন্ম্নিন্ত্ররর ভকান্ও আদািত। 

 
নমর্ভুমিকরণ/হািনাগ্াকদর সিয় প্কানও ভুকির ফকি মনয়ি িঙ্ঘন ও তার শ্ামস্ত 

 

 নসঙ্ক হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নকন্তু আপন্ত্রিাি হ্য়নন্ 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

I. ন্নিভুনির তানরন্ত্রির 10 নদন্ পন্ত্ররও 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পযান্ত্রকট আপন্ত্রিাি 
ন্া-হ্ন্ত্রি 

II. ন্নিভুনির তানরন্ত্রির 20 নদন্ পন্ত্ররও 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পযান্ত্রকট আপন্ত্রিাি 
ন্া-হ্ন্ত্রি 

নসঙ্ক হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নকন্তু আপন্ত্রিাি হ্য়নন্: ন্নিভুনির 
তানরন্ত্রির 30 নদন্ পন্ত্ররও পযান্ত্রকট আপন্ত্রিাি 
ন্া-হ্ন্ত্রি ভসটান্ত্রক হ্ানরন্ত্রয় ভগন্ত্রে বন্ত্রি ধ্ন্ত্রর নন্ন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

I. ন্নিভুিকরণ পযান্ত্রকট প্রনত 25 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক 
রািা হ্ন্ত্রব। 

II. ন্নিভুিকরণ পযান্ত্রকট প্রনত 50 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক 
রািা হ্ন্ত্রব। 

III. ন্নিভুিকরণ পযান্ত্রকট প্রনত 50 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক 
রািা হ্ন্ত্রব। 

 জন্নবন্যাসগত ভুি (DE) 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

ভিটার গণুিান্ত্রন্র ভকান্ও ভুি, ভযিন্ েনব ভাি 
ন্া-আসা, নিে নন্নিত িাকন্ত্রিও ভসটার ভুি 
উন্ত্রিি বা জন্ত্রন্মর তানরন্ত্রির ভুি উন্ত্রিি ইতযানদ। 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 25 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক রািা 
হ্ন্ত্রব। একিান্ত্রস সনম্মনিতভান্ত্রব হ্ওয়া জন্নবন্যাসগত ভুি। 
I) 30টি ভকন্ত্রসর জন্য–180 নদন্ত্রন্র জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
বরিাি করা হ্ন্ত্রব 
II) 50টি ভকন্ত্রসর জন্য–এক বেন্ত্ররর জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
বরিাি করা হ্ন্ত্রব 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুি III (BE-III) 
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ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্ুযায়ী েনব ভতািা ন্া-হ্ন্ত্রি 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 25 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক রািা 
হ্ন্ত্রব। 
একিান্ত্রস সনম্মনিতভান্ত্রব হ্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুি (BE) 
III 
(1) 30টি ভকন্ত্রসর জন্য–180 নদন্ত্রন্র জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
বরিাি করা হ্ন্ত্রব 
(2) 50টি ভকন্ত্রসর জন্য–এক বেন্ত্ররর জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
বরিাি করা হ্ন্ত্রব  

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুি I (BE-I) 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 সব আঙুি ভন্ই বা কন্ীনন্কা ভন্ই বন্ত্রি উন্ত্রিি কন্ত্রর 
ভুি ভান্ত্রব ন্নিবদ্ধ করা হ্ন্ত্রি 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুন্ত্রির িন্ত্রধ্যই েনবর েনব 

 অন্য বযনির বযনতিি ভক্ষন্ত্রের েনব 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 1000 টাকা কন্ত্রর 
আটন্ত্রক রািা হ্ন্ত্রব। 
একিান্ত্রস সনম্মনিত ভান্ত্রব হ্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
ভুি(BE)-I: 
1. 1টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য–এক 

বেন্ত্ররর জন্য অপান্ত্ররটর বরিাি 
2. 5টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য–পাাঁচ 

বেন্ত্ররর জন্য অপান্ত্ররটর বরিাি। সব 
নিনিন্ত্রয় ভুন্ত্রির পনরিাণ >=1 হ্ন্ত্রি সঠিক 
আইনন্ বযবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ন্ত্রব। 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুি II (BE-II) 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 বযনতিি ভক্ষন্ত্রের েনবর িান্ বান্ত্রজ হ্ন্ত্রি 

 বযনতিি ভক্ষন্ত্রের েনবন্ত্রত কীন্ত্রসর বযনতিি তা ধ্রা 
ন্া-পডন্ত্রি 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 25 টাকা কন্ত্রর 
আটন্ত্রক রািা হ্ন্ত্রব। 
একিান্ত্রস সনম্মনিতভান্ত্রব হ্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
ভুি(BE)-II: 
1. 30টি ভকন্ত্রসর জন্য–180 নদন্ত্রন্র জন্য 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি করা হ্ন্ত্রব। 
2. 50টি ভকন্ত্রসর জন্য–এক বেন্ত্ররর জন্য 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি করা হ্ন্ত্রব। 

 েনব ভিন্ত্রক েনব (PoP) 
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ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

অন্য ভকান্ও েনব ভিন্ত্রক েনব তুিন্ত্রি/িন্নু্ত্রষযতন্ত্ররর 
েনব 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 1000 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক 
রািা হ্ন্ত্রব। একিান্ত্রস সনম্মনিতভান্ত্রব হ্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
ভুি(BE)-I: 
1. 1টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – এক বেন্ত্ররর জন্য 

অপান্ত্ররটর বরিাি 
2. 5টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – পাাঁচ বেন্ত্ররর 

জন্য অপান্ত্ররটর বরিাি। সব নিনিন্ত্রয় ভুন্ত্রির 
পনরিাণ >=1 হ্ন্ত্রি সঠিক আইনন্ বযবস্থা গ্রহ্ণ 
করা হ্ন্ত্রব।  

 অসাংনবধ্ানন্ক ভাষা 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব  

ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত তন্ত্রিয অসাংনবধ্ানন্ক 
ভষা/অপবযবহ্ারিূিক ভাষার প্রন্ত্রয়াগ হ্ন্ত্রি 

এন্ত্রককটা ভকন্ত্রস পযান্ত্রকট প্রনত 1000 টাকা কন্ত্রর আটন্ত্রক 
রািা হ্ন্ত্রব। 
একিান্ত্রস সনম্মনিতভান্ত্রব হ্ওয়া বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
ভুি(BE)-I: 
1. 1টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – এক বেন্ত্ররর 

জন্য অপান্ত্ররটর বরিাি  
2. 5টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – পাাঁচ বেন্ত্ররর 

জন্য অপান্ত্ররটর বরিাি। সব নিনিন্ত্রয় ভুন্ত্রির 
পনরিাণ >=1 হ্ন্ত্রি সঠিক আইনন্ বযবস্থা গ্রহ্ণ 
করা হ্ন্ত্রব।  

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির পারফরিযাি 

 

ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব  

ইউআইনিএআই-এর প্রনিয়া ও নন্ন্ত্রদথ নশকা ভিন্ত্রন্ 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর িান্দন্ত্রডর িাপকাঠিন্ত্রত ন্নিভুনিকরণ 
এন্ত্রজনির পারফরিযান্ত্রির িিূযায়ন্ হ্ন্ত্রব 

যনদ ভকান্ও ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির 
পারফরিযািন্ত্রক 90%-এর কি ভরটিং ভদওয়া 
হ্য়, তাহ্ন্ত্রি তান্ত্রদরন্ত্রক ভরি ভজান্ত্রন্ আন্ত্রে বন্ত্রি 
ধ্রন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর যনদ ভকান্ও ন্নিভুনিকরণ 
এন্ত্রজনিন্ত্রক 85%-এর কি ভরটিং ভদওয়া হ্য়, 
তাহ্ন্ত্রি তান্ত্রদর ন্নিভুনিকরণ কাযথাবনিন্ত্রক বরিাি 
করা হ্ন্ত্রব আর 3 বেন্ত্ররর জন্য তান্ত্রদর ইএ ভকাি 
ও তানিকাভুনি প্রতযাহ্ার করা হ্ন্ত্রব। 
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পযথান্ত্রিাচন্া 
 

 ত্রুটির স্বরূপ িান্ত্রস িান্ত্রস যা পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 

তেিানসক পারফরিযাি পযথান্ত্রিাচন্ার সিয় অতযনধ্ক 
ত্রুটি/নন্য়ি ভন্ত্রের িবর পাওয়া ভগন্ত্রি বা 
পযথান্ত্রিাচন্ার অধ্ীন্স্থ সিয়সীিার িন্ত্রধ্য ভয-পনরিাণ 
অিথ পনরন্ত্রশাধ্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তার 50%-এরও ভবনশ 
অিথ বানক পন্ত্রড িাকন্ত্রি 

ভসই এন্ত্রজনির ন্নিভুনিকরণ কাযথাবনিন্ত্রক বরিাি করা 
হ্ন্ত্রব আর 3 বেন্ত্ররর জন্য তান্ত্রদর ইএ ভকাি ও 
তানিকাভুনি প্রতযাহ্ার করা হ্ন্ত্রব। 

প্রতারণার সম্ভাবয উন্ত্রেশয োডাই নন্ধ্থানরত 
নন্ন্ত্রদথ নশকাগনুিন্ত্রক সািনগ্রক ভান্ত্রব িঙ্ঘন্ – 
ইউআইনিএআই পনরন্ত্রষবার জন্য ন্াগনরকন্ত্রদর ভিন্ত্রক 
অনতনরি িাসুি ভন্ওয়া/দনু্ীনতিিূক কান্ত্রজ-কন্ত্রিথ 
জনডত িাকা আর অনধ্কার বনহ্ভূথত ভান্ত্রব নপইনস 
চািান্ত্রন্ার িত কাজকিথ চিন্ত্রে বন্ত্রি পনরদশথন্ত্রন্র সিয় 
জান্া ভগন্ত্রি 

প্রন্ত্রতযক র্টন্ার জন্য 50,000 টাকা আর এক বেন্ত্ররর 
জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক ব্ল্যাকনিন্ত্রে রািা 

প্রতারণার সম্ভাবয উন্ত্রেশয সহ্ নন্ধ্থানরত 
নন্ন্ত্রদথ নশকাগনুিন্ত্রক সািনগ্রক ভান্ত্রব িঙ্ঘন্ – 
ইউআইনিএআই সফ্টওয়যার ন্ষ্ট করা 
(অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক বাইপাস 
করা) 

ভিনশন্ প্রনত 100,000 টাকা আর 5 বেন্ত্ররর জন্য 
অপান্ত্ররটরন্ত্রক ব্ল্যাকনিন্ত্রে রািা 

ন্নিপে সংিান্ত ভুি DoE I  

 জাি ন্নি 

 হ্ানরন্ত্রয় যাওয়া ন্নি 

একিান্ত্রস সবনিনিন্ত্রয় ন্নিপে সংিান্ত ভুি: 
 1টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – এক বেন্ত্ররর 

জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি 
 5টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য –5 বেন্ত্ররর জন্য 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি 
 সব নিনিন্ত্রয় ভুন্ত্রির পনরিাণ >=1 হ্ন্ত্রয় ভগন্ত্রি 

সঠিক আইনন্ বযবস্থা ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব 

 

ন্নিপে সংিান্ত ভুি DoE II  
 অনসদ্ধ ন্নি 
 বান্ত্রজ িান্ত্রন্র ন্নিপে 
 ন্নির সন্ত্রে তন্ত্রিযর অনিি 
 ন্নিন্ত্রত িাকা ন্ান্ত্রির অনিি 

একিান্ত্রস সব নিনিন্ত্রয় ন্নিপে সংিান্ত ভুি-II  
 30টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – 180 নদন্ত্রন্র 

জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি 
 50টি বা তার ভবনশ ভকন্ত্রসর জন্য – এক বেন্ত্ররর 

জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক বরিাি 

ন্নিপে সংিান্ত ভুি  (I,II ও III)-এর জন্য 
ইন্ন্ত্রসনেভ ভকন্ত্রট ভন্ওয়া 

ন্নিপে সংিান্ত ভুি I ও II-ভক জন্নবন্যাসগত ভুি 
বন্ত্রি ধ্রা হ্ন্ত্রব এবং একিান্ত্রস যতগনু্ত্রিা পযান্ত্রকট ভচক 
করা হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিার িন্ত্রধ্য DE % ভুি পযান্ত্রকন্ত্রটর 
নহ্সাব ভবর করা হ্ন্ত্রব এবং %-এর জন্য ভিাট যত 
টাকা প্রন্ত্রদয় তা ন্নিপে সংিান্ত ভুন্ত্রির নহ্সান্ত্রব ভকন্ত্রট 
ভন্ওয়া হ্ন্ত্রব। 

 * ভিাট আনিথক ইন্ন্ত্রসনেভ ভকন্ত্রট ভন্ওয়ার সন্ত্রবথাচ্চ সীিা: িানসক ভপন্ত্রিে চি প্রনত ভিাট ভপন্ত্রিন্ত্রের 50% 
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অপাকরটরকদর মবরুকি বযবস্থা 

ভুন্ত্রির প্রকার নববরণ 

 জন্নবন্যাসগত ভুি 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভুি 

 েনব ভিন্ত্রক েনব (POP) 

 ন্াগনরকন্ত্রদর জন্নবন্যাসগত তন্ত্রিয 
অসাংনবধ্ানন্ক/অপবযবহ্ারিিূক ভাষার প্রন্ত্রয়াগ 

 পনরচন্ত্রয়র আর ঠিকান্ার জাি প্রিাণপে নদন্ত্রয় ন্নিভুনিকরণ, 
ইউআইনিএআই সফ্টওয়যারন্ত্রক নবকৃত কন্ত্রর অিথহ্ীন্ সম্মনতসচূক 
নস্ল্প ভবর করা/ন্নিভুনিকরণ করা 

 কী ধ্রন্ত্রন্র ভুি হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে তার ওপর নন্ভথর কন্ত্রর 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক 6 িাস ভিন্ত্রক 5 বের পযথন্ত 
ব্ল্যাকনিন্ত্রে রািা হ্ন্ত্রব। 

 সঠিক আইনন্ বযবস্থা নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
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অধ্্যায় 9: গ্রাহক সন্তুষ্টথ উন্নতথ করতে এবং প্রতারণা ও দুর্নীতথ এড়াতে তালথকাভুক্ত 

কর্মীদের জন্য গাইডলাইনস 
 
***আধ্ার ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ কী ভান্ত্রব করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, তার জন্য কতৃথ পন্ত্রক্ষর তরফ ভিন্ত্রক নবনধ্ ও নন্য়ি জানর করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, ভকািাও 
যনদ ভচান্ত্রি পন্ত্রড ভয, ভসগনু্ত্রিান্ত্রক অিান্য করা হ্ন্ত্রছে , তাহ্ন্ত্রি সন্ত্রে সন্ত্রে সংনিষ্ট কতৃথ পক্ষন্ত্রক জান্ান্। 
নন্য়ি অিান্য হ্ওয়ার িবর জান্ান্ত্রন্ার জন্য এই িন্ত্রিাচ্চ ভেনণনবভাগ অন্সুরণ করনু্: 

   
 

অপান্ত্ররটর তিাবধ্ায়ক ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি (ন্ত্রন্ািাি 
অনফসার) 

আঞ্চনিক অনধ্কতথ া (সংনিষ্ট) 

পযথায়িনিককাঠান্ত্রিারন্িুন্া(প্রন্ত্রতযকন্ত্রসোন্ত্ররএটাটানঙন্ত্রয়রািন্ত্রতহ্ন্ত্রব)

 

***অপান্ত্ররটররা নবন্ত্রশষ প্রাধ্ান্য ভদন্ত্রবন্ প্রবীণ ন্াগনরক ও নভন্ন ভান্ত্রব সক্ষি বযনিন্ত্রদর। 

প্রবীণ ন্াগনরকন্ত্রদর ভক্ষন্ত্রে: আ া াভাড  স ম   নক্ত  া  াড াডমন ক   ন  ম 
সহ  ানস াড র স ড : 

অপান্ত্ররটরন্ত্রক সিি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভযিন্ 10টি আঙুি, দ’ুভচান্ত্রির কন্ীনন্কা 
কযাপচার করার ও েনব ভতািার ভচষ্টা করন্ত্রতই হ্ন্ত্রব। 
প্রবীণ ন্াগনরন্ত্রকর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক যনদ বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইস ধ্রন্ত্রত 
ন্া-পান্ত্রর, তাহ্ন্ত্রি অপান্ত্ররটরন্ত্রক ভফাসথ কযাপচার নবকল্প বােন্ত্রতই হ্ন্ত্রব। 

যনদ ভকান্ও বযনতিি িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি ভসটার কিা অপান্ত্ররটর শধু্িুাে 
সফ্টওয়যান্ত্ররই নচনিত কন্ত্রর রািন্ত্রবন্ আর অন্যান্য সিি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
কযাপচার কন্ত্রর রািন্ত্রবন্। 
বযনতিি ভক্ষন্ত্রের েনব ভতািার সিয় অপান্ত্ররটর এিন্ ভান্ত্রব তুিন্ত্রবন্ যান্ত্রত 
ভসই েনবন্ত্রত স্পষ্ট ভান্ত্রব ভসই বযনতিি ভদিন্ত্রত পাওয়া যায়। 

ভকন্ত্রন্দ্রর ঠিকান্া : 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির ন্াি ও ভকাি : 

অপান্ত্ররটন্ত্ররর ন্াি ও ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর ন্ম্বর : 

তিাবধ্ায়ন্ত্রকর ন্াি ও ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর ন্ম্বর : 
ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি (ন্ত্রন্ািাি অনফসার)-এর ন্াি ও ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর ন্ম্বর 

নন্বন্ধক (ন্ত্রন্ািাি অনফসার)-এর ন্াি ও ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর ন্ম্বর : 

অনভন্ত্রযাগ দরূীকরণ ভসি, ইউআইনিএআই, আরও-র ভযাগান্ত্রযাগ ন্ম্বর : 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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দানয়ত্ব 
করণীয় অকরণীয় 

গ্রাহ্ক-সন্তুনষ্টর উন্ননতনবধ্ান্ত্রন্র জন্য 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি  অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক অন্তভুথ নিকরন্ত্রণর পদ্ধনতর 
িান্দড বজায় রািুন্: অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ন্ত্রকর 
ন্নিভুিকরণ, অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক প্রনশক্ষণ ভদওয়া 
ও সাটিথ ফাই করা, ইএ অযািনিন্ ভপাটথ ান্ত্রি অপান্ত্ররটরন্ত্রক 
পনিভুি ও সনিয় করা 

 নিভাইস ভভন্ডর/ইউআইনিএআই আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয়র 
সাহ্াযয নন্ন্ত্রয় অপান্ত্ররটরন্ত্রদর সঠিক প্রনশক্ষণ নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভসই 
সন্ত্রে নবন্ত্রশষ কন্ত্রর নিভাইস বযববহ্ান্ত্ররর প্রনশক্ষণও নদন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব 

 অপান্ত্ররটর যান্ত্রত সঠিক িান্দড অন্যুায়ী ভিটা ভরকিথ  
করন্ত্রত পান্ত্রর, তার জন্য তাাঁন্ত্রদর বসার সঠিক বযবস্থা 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নভড সািিান্ত্রন্া, সিয় বাাঁচান্ত্রন্া আর ন্াগনরকন্ত্রদর নবনভন্ন 
প্রন্ত্রের উত্তর ভদওয়ার জন্য ভহ্ল্প ভিস্ক্ বসান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র অন্তত একটি কন্ত্রর িযাপটপ 
বযাক আপ রািার বযবস্থা করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ভকন্ত্রন্দ্র ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় বাাঁচান্ত্রন্ার জন্য 
প্রাক-ন্নিভুনিকরণ ভিটা সংগ্রহ্ ও পনরষ্কার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 শধু্িুাে ইউআইনিএআই অন্নু্ত্রিানদত বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
নিভাইস বসান্ত্রত হ্ন্ত্রব। ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় 
যাবতীয়া নিভাইস ভযন্ ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্রগনু্ত্রিান্ত্রত 
পাঠান্ত্রন্া হ্য়। 

 প্রন্ত্রতযকবার ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পর 
তিাবধ্ায়ক/অপান্ত্ররটররা যান্ত্রত তাাঁন্ত্রদর আঙুন্ত্রির োপ 
নদন্ত্রয় ভদন্, ভস-বযান্ত্রপর তাাঁন্ত্রদরন্ত্রক সজাগ করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব।প্রন্ত্রতযক ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র ভরট কািথ  সাাঁটিন্ত্রয় 
রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 অপান্ত্ররটর আইনি-র একানধ্ক ভসটার 
জন্য একটাই পাসওয়ািথ  বযবহ্ার করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

 দ’ুজন্ অপান্ত্ররটন্ত্ররর ভযন্ একই 
অপান্ত্ররটর আইনি (ইউজার ভকাি) 
ন্া-িান্ত্রক। 

 অন্তভুথ নিকরন্ত্রণর সিয় 
তিাবধ্ায়ক/অপান্ত্ররটরন্ত্রদর বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক 
ভফাসথ কযাপচার করা ভিন্ত্রক নবরত 
িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 সাটিথ ফান্ত্রয়ি ন্া-হ্ওয়া 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়কন্ত্রক কান্ত্রজ 
িাগান্ত্রন্া যান্ত্রব ন্া। 

 ন্নিভুনিকরণ ভেশন্গনু্ত্রিান্ত্রত ভযসব 
সরিাি বসান্ত্রন্া হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিার িান্দড 
নন্ন্ত্রয় ভকান্ও রকি আপস করা চিন্ত্রব 
ন্া। 
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ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির োফ 
–অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক 

 ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ত্রন্র সঠিক ভি আউট ততনর করন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। ভযিন্ ভটনবন্ত্রির উচ্চতা, নিভাইন্ত্রসর অবস্থান্, 
ন্াগনরক ও অপান্ত্ররটরন্ত্রদর অবস্থান্, আন্ত্রিা ও সাদা 
ভপ্রক্ষাপন্ত্রটর অবস্থান্ ঠিক রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্াগনরকন্ত্রক স্বছে ন্দ রািার জন্য আর ভিটা কযাপচার সুষু্ঠ 
ভান্ত্রব করার জন্য ন্নিভুনিকরন্ত্রণ আন্ত্রগ ও এই কাজ চিার 
সিয় সংন্ত্রক্ষন্ত্রপ এর পদ্ধনত ন্াগনরকন্ত্রক বনু ন্ত্রয় নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্াগনরক পডন্ত্রত ন্া-পারন্ত্রি তাাঁন্ত্রক পন্ত্রড ভশান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 
ন্ান্ত্রির বান্ান্, নিে, ঠিকান্া, সম্পকথ  সংিান্ত নববরণ ভযন্ 
ঠিক িান্ত্রক। 

 তধ্যথ ধ্ন্ত্রর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর 
ন্াগনরকন্ত্রদর সন্ত্রে ভসৌজন্যিিূক বযবহ্ার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নসন্ত্রেন্ত্রি ন্াগনরন্ত্রকর ভিাবাইি ন্ম্বর অনত অবশযই এোর 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর ভক্ষন্ত্রে ইন্ত্রিি আইনি-র 
বযবহ্ার সম্পন্ত্রকথ  ন্াগনরকন্ত্রক ভবা ান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনির আন্ত্রবদন্ বানতি হ্ওয়ার হ্ার কিান্ত্রত 
অপান্ত্ররটরন্ত্রদর নন্ন্ত্রজ উন্ত্রদযাগ নন্ন্ত্রয়ন্নিভুনিকরন্ত্রণর আন্ত্রগ 
“Find Aadhaar facility- Advance search” 
(ফাইন্ড আধ্ার ভফনসনিটি –অযািভাি সাচথ ) বযবহ্ার 
করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্/হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য কত সিয় িাগন্ত্রব 
তা ন্াগনরকন্ত্রক জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভযিন্ 90 নদন্ িাগন্ত্রব। 

 ইউআইনিএআই-এর ভিন্ত্রক আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ এসএিএস 
পাওয়ার পরই ই-আধ্ার িাউন্ন্ত্রিাি করার কিা বিন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব ন্াগনরকন্ত্রক। 

 90 নদন্ পন্ত্ররও ভকউ যনদ আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ এসএিএস 
ন্া-পান্ বা তাাঁর ই-আধ্ার যনদ িাউন্ন্ত্রিাি করার জন্য 
ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রট ন্া-িান্ত্রক, তাহ্ন্ত্রি তাাঁন্ত্রক বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব নতনন্ 

ভযন্ 1947-এ বা help@uidai.gov.in-এ ভযাগান্ত্রযাগ 
কন্ত্ররন্ 

 ন্াগনরকন্ত্রক স্বছে ন্দ িাকন্ত্রত নদন্ আর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর 
সিয় ন্াগনরন্ত্রকর নিন্ অন্ িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর যা যা ভিটা 
এোর করা হ্ন্ত্রব, তা ঠিক ঠাক হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে নক ন্া ন্াগনরকন্ত্রক 
ভদনিন্ত্রয় নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 নভন্ন ভান্ত্রব সক্ষি, প্রবীণ ন্াগনরক ও গভথ বতী িনহ্িান্ত্রদর 
কাজ আন্ত্রগ কন্ত্রর ভদওয়ার বযাপান্ত্রর প্রাধ্ান্য নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্নিভুনিকরণ ফন্ত্রিথ নন্ন্ত্রজর ভিন্ত্রক ভকান্ও অদিবদি 
করন্ত্রবন্ ন্া। ফন্ত্রিথ সািান্য ভকান্ও পনরবতথন্ করার জন্য 
ন্াগনরক যনদ ভজার কন্ত্ররন্, তিন্ নবষয়টি অপান্ত্ররটর 
জানন্ন্ত্রয় তবধ্তা পরীক্ষকন্ত্রক জানন্ন্ত্রয় ভদন্ত্রবন্। এিন্ ভক্ষন্ত্রে 

 আধ্ার হ্ািন্াগান্ত্রদর জন্য কতৃথ পন্ত্রক্ষর 
তরফ ভিন্ত্রক যা-দর ভবাঁন্ত্রধ্ ভদওয়া হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে 
তার ভচন্ত্রয় ভবনশ টাকা চাওয়া যান্ত্রব ন্া। 

 কারও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক অন্য রকি িাকন্ত্রি 
বা কারও বা আঙুন্ত্রির োপ স্পষ্ট 
ন্া-িাকন্ত্রি তাাঁর ন্নিভুনিকরণ করা 
যান্ত্রব ন্া বন্ত্রি বিা যান্ত্রব ন্া। 

 ন্াগনরকন্ত্রদর সন্ত্রে রঢূ় ভান্ত্রব কিা বিা 
যান্ত্রব ন্া। 

 ন্াগনরন্ত্রকর আন্ত্রগর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর 
ভেটাস ভচক ন্া-কন্ত্রর ন্াগনরকন্ত্রদর 
পুন্ঃ-ন্নিভুি করা যান্ত্রব ন্া। 

 যনদ ভকান্ও তিয ন্াগনরক ন্া-নদন্ত্রয় 
িান্ত্রকন্, তাহ্ন্ত্রি ভসই তিয উন্ত্রিি করার 
র্ন্ত্রর N/A,NA ইতযানদ এোর করন্ত্রবন্ 
ন্া। 
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অপান্ত্ররটর নবন্ম্র ভান্ত্রব ন্াগনরকন্ত্রক বিন্ত্রবন্ ভয, তবধ্তা 
পরীক্ষন্ত্রকর কান্ত্রে নগন্ত্রয় যা বদিান্ত্রন্ার বদন্ত্রি নন্ন্, যনদ 
ভকান্ও বদি করা হ্য়, তন্ত্রব তার সপন্ত্রক্ষ ন্নিভুনিকরণ 
ফন্ত্রিথ তবধ্তা পরীক্ষন্ত্রকর স্বাক্ষর নন্ন্ত্রয় নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

দানয়ত্ব 
করণীয় অকরণীয়s 

প্রতারণা ও দনু্ীনত এডান্ত্রত 

ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির োফ- 
অপান্ত্ররটর/তিাবধ্ায়ক 

 আধ্ার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে নন্ন্ত্রজর অপান্ত্ররটর আইনি নদন্ত্রয় িগ ইন্ 
করনু্ আর নন্ন্ত্রজর আসন্ ভেন্ত্রড ভকািাও ভগন্ত্রি িগ অফ 
কন্ত্রর যান্, যান্ত্রত অন্য ভকউ আপন্ার উইন্ত্রন্ডা বযবহ্ার কন্ত্রর 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করন্ত্রত ন্া-পান্ত্রর। 

 র্ন্ র্ন্ নন্ন্ত্রজর িগ ইন্ পাসওয়ািথ  বদিান্ত্রবন্। 

 নন্য়নিত অপান্ত্ররটর নসঙ্ক এনক্টনভটির কাজ করন্ত্রবন্। 

 কতৃথপক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত অপান্ত্ররটিং পদ্ধনতর সঠিক িান্দড 
বজায় ভরন্ত্রি চিনু্। 

 নন্ধ্থানরত পনরচন্ত্রয়র/ঠিকান্ার প্রিাণপে বযবহ্ার করনু্। 

 ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির ভকান্ও োফ প্রতারণা করন্ত্রে বন্ত্রি 
ন্জন্ত্রর এন্ত্রিই নন্ন্ত্রজ উন্ত্রদযাগ নন্ন্ত্রয় কতৃথ পক্ষন্ত্রক জান্ান্। 

 ইউআইনিএআই নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্যুায়ী ন্নিভুনিকরণ ভিটা 
ফাইি, বযাক আপ ও ভোর করুন্। 

 অন্য রকি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভন্ওয়ার কাজ িুব ভান্ত্রব সম্পন্ন 
কন্ত্রর সাইন্ অফ করুন্। 

 ভকান্ও ন্নিভুনিকরণ/হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ শরুরু আন্ত্রগ 
প্রনতনদন্ সবগনু্ত্রিা ন্নিভুু্ নিকরণ ভিনশন্ত্রন্র নজনপএস 
ভকা-অনিথ ন্ত্রন্ট কযাপচার হ্ওয়াটা নন্নিত করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 
 

 ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ে/ন্ত্রিনশন্ নবকৃত 
করার ভচষ্টা করন্ত্রবন্ ন্া। 

 ভকান্ও ন্াগনরকন্ত্রক ন্নিভুি করার জন্য 
েনব ভিন্ত্রক েনব ভতািা যান্ত্রব ন্া, ঠাকুর 
(ভগবান্)-এর েনব ভন্ওয়া যান্ত্রব ন্া, 
ন্াগনরন্ত্রকর েনবর বদন্ত্রি ভকান্ও নজনন্স 
বা পশুর েনব ভন্ওয়া যান্ত্রব ন্া, 
ন্াগনরন্ত্রকর জন্নবন্যাসগত নববরন্ত্রণর 
জায়গায় ভকান্ও অসাংনবধ্ানন্ক ভাষা 
বযবহ্ার করা যান্ত্রব ন্া। 

 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক ভন্ওয়ার কাজ এডান্ত্রত 
ভকান্ও প্রািবয়স্ক্ন্ত্রক নশশ ুবন্ত্রি ন্নিভুি 
করা যান্ত্রব ন্া এবং 5 বেন্ত্ররর কি 
বন্ত্রয়নস ভকান্ও নশশনু্ত্রক ন্নিভুি করা 
যান্ত্রব ন্া।  

 ভকান্ও নশশনু্ত্রক ন্নিভুি করার জন্য 
আপনন্ নন্ন্ত্রজ তাাঁর অনভভাবক বা 
বাবা-িা হ্ন্ত্রয় প্রতারণা করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ 
ন্া। 

 ভকান্ও ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সহ্ায়ক ন্নি 
নহ্সান্ত্রব ভকান্ও িবন্ত্ররর কাগন্ত্রজর স্ক্যান্ 
কনপ আপন্ত্রিাি করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

 ন্াগনরন্ত্রকর আধ্ান্ত্রর আপনন্ নন্ন্ত্রজর 
ভিাবাইি ন্ম্বর ও ইন্ত্রিি আইনি নদন্ত্রত 
পারন্ত্রবন্ ন্া। 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় একজন্ত্রন্র 
বান্ত্রয়ান্ত্রিনিন্ত্রকর সন্ত্রে আন্ত্ররক জন্ত্রন্রটা 
ভিিান্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

 অন্য ভকান্ও অপান্ত্ররটন্ত্ররর করা 
ন্নিভুনিকরন্ত্রণ আপনন্ স্বাক্ষর করন্ত্রত 
পারন্ত্রবন্ ন্া। 

 পনরচয় বা ঠিকান্ার প্রিাণপন্ত্রের আসি 
কনপ ন্া-ভদন্ত্রি ভসগনু্ত্রিার ভফান্ত্রটাকনপ, 
স্ক্যান্ করা কনপ যাচাই করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ 
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ন্া। 

 ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় বা ঠিকান্ার 
প্রিাণপন্ত্রের কনপ রািন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া 
(হ্ািথ  কনপ বা ইন্ত্রিকিনন্ক উপান্ত্রয়)। 

 
আধার পনুরুিারকরণ প্রমক্রয়া 

 
 আধার পনুরুিাকরর কারণ: 

– ন্াগনরক হ্য়ন্ত্রতা নন্ন্ত্রজর আধ্ারন্ত্রক নিঙ্ক বা সংযিু করার তাডাহু্ন্ত্রডায়া আন্ত্রেন্ 

– 90 নদন্ পন্ত্ররও গন্তবযস্থন্ত্রি ভপৌাঁেয়নন্ 

– ন্াগনরন্ত্রক হ্য়ন্ত্রতা তাাঁর ইআইনি/ইউআইনি নস্ল্প হ্ানরন্ত্রয় ভফন্ত্রিন্ত্রেন্। 

 আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্: সাধ্ারণত ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনির ভিন্ত্রক ইউআইনিএআই ন্নিভুনিকরণ পযান্ত্রকট পাওয়ার সবথানধ্ক 90 নদন্ত্রন্র িন্ত্রধ্য 
আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ হ্ন্ত্রয় যায়, এই পযান্ত্রকটগনু্ত্রিান্ত্রক তবধ্তা যাচাই প্রনিয়ার িধ্য নদন্ত্রয় ভযন্ত্রত হ্য়। 

 আধ্ার নবনি: সাধ্ারণত ইউআইনিএআই-এর নসআইনিআর-এ ন্নিভুনিকরন্ত্রণর পযান্ত্রকট ভপৌাঁেন্ত্রন্ার 90 নদন্ত্রন্র িন্ত্রধ্য আধ্ার পাঠিন্ত্রয় ভদওয়া 
হ্য় ন্াগনরন্ত্রকর ঠিকান্ায়। 

 নবনির পদ্ধনত: ভারতীয় িান্ত্রকর িাধ্যন্ত্রি ঠিকান্ায় পাঠিন্ত্রয় ভদওয়া হ্য়, ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর বযবহ্ার কন্ত্রর ইউআইনিএআই ওন্ত্রয়বসাইট 
ভিন্ত্রক িাউন্ন্ত্রিাি কন্ত্রর ভন্ওয়া যায় বা ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর বযবহ্ার কন্ত্রর এি-আধ্ার িাউন্ন্ত্রিাি কন্ত্রর ভন্ওয়া যায়। 

 নচঠির অবস্থান্: ভকান্ও ভকান্ও নচঠি পন্ত্রিই হ্ানরন্ত্রয় যায় বা নকেু ভক্ষন্ত্রে ন্াগনরকই বাসস্থান্ বদি কন্ত্রর ভন্ন্। 

প্কবি নমর্ভুমিকরণ আইমি (EID) পাওয়া র্ায় 
 

 ন্াগনরকন্ত্রদর https://eaadhaar.uidai.gov.in/-এ ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ওটিনপ পাওয়ার জন্য ইআইনি ন্ম্বর, ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর এোর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 
এবং আধ্ার নচঠি (ই-আধ্ার)-এর নপনিএফ িাউন্ন্ত্রিাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

 ন্াগনরকন্ত্রক 51969-এ এসএিএস করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, এটা টাইপ কন্ত্রর: 

 UID STATUS < 14-সংিযার EID >বা 
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 UID STATUS < 28-সংিযার EID > 

 ন্াগনরক https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no-এ নগন্ত্রয় 
নন্ন্ত্রজর ভিাবাইন্ত্রি আধ্ার ভপন্ত্রয় যান্ত্রবন্। 

 ইআইনি ন্ম্বর, ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর ও ওটিনপ িাগন্ত্রব। 

 কতৃথপন্ত্রক্ষর ভবাঁন্ত্রধ্ ভদওয়া দন্ত্রর ন্াগনরক স্থায়ী ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্র (PEC) ভিন্ত্রক ই-আধ্ার ভপন্ত্রয় 
যান্ত্রবন্। 

 ন্াগনরক 1947-এ নম্বকরও প্ফান করকত পাকরন। 

ন্াগনরক help@uidai.gov.in-এ ইন্ত্রিি পাঠান্ত্রত পান্ত্ররন্। 

ইউআইমি/আধার জানা আকছ মকন্তু মচঠি হামরকয় প্গ্কছ/কনই 
 

 ন্াগনরক https://eaadhaar.uidai.gov.in/-এ ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্ 

 আধ্ার এোর করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 ওটিনপ পাওয়ার জন্য ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 আধ্ার নচঠির নপনিএফ িাউন্ন্ত্রিাি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, এন্ত্রক ই-আধ্ারও বিা হ্য় 

 ন্াগনরক 51969-এ এটা টাইপ কন্ত্রর এসএিএস করন্ত্রত পান্ত্ররন্: 
 UID EAADHAAR < Aadhaar >< email Id >< PIN code > 

ইআইমি ও/বা ইউআইমি/আধার হামরকয় প্গ্কছ 
 

 ন্াগনরকন্ত্রক https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid-প্ত ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 শধু্ ুইংন্ত্ররনজন্ত্রতই নন্ন্ত্রজর ন্াি ভদওয়া যান্ত্রব 

 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় হ্য় ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর বা ইন্ত্রিি আইনি নদন্ত্রত হ্ন্ত্রব  

 আধ্ার বা ইআইনি ভেটাস পুন্রুদ্ধান্ত্ররর জন্য ন্নিবদ্ধ ভিাবাইি ন্ম্বর/ইন্ত্রিি 
আইনি-ভত ওটিনপ চন্ত্রি আসন্ত্রব। 

 ন্াগনরক 1947-এ ভফান্ও করন্ত্রত পান্ত্ররন্ 

 ন্াগনরক help@uidai.gov.in-এ ইন্ত্রিিও পাঠান্ত্রত পান্ত্ররন্ 

 আধ্ান্ত্ররর জন্য অবনস্থত স্থায়ী ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র ভযন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

 “Advance Search” (আধ্ার সাচথ ) বযবহ্ার করার কিা বিন্ত্রত হ্ন্ত্রব অপান্ত্ররটরন্ত্রক 

 নন্ন্ত্রজর ন্নিভুনিকরণ নববরণ ভিাাঁজার জন্য অপান্ত্ররটরন্ত্রক জন্নবন্যাসগত তিয নদন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব 

 ন্াগনরক ইউআইনিএআই-এর নন্কটতি আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয় ভযন্ত্রত পান্ত্ররন্। 
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 প্রন্ত্রতযক আঞ্চনিক কাযথািন্ত্রয় নকেু ভহ্ল্প ভিস্ক্ িান্ত্রক। 

 সিসযায় পডা ন্াগনরকন্ত্রদর কাযথনন্বথাহ্ীরা সান্ন্ত্রন্দ সাহ্াযয করন্ত্রবন্ 

 -আধার 
 উপরোি খ া খকারন্া পদ্ধলত অবি রন্ বাস ন্দা আধ্ারেে একটি ইরিক্ট্ৰলন্ক প্রলতলিলপ সংগ্রহ 

কেরত পােরবন্ 

 খসটা পাসওয়ােে  লন্িাপিামূিক লপলেএফ ফাইরি পাওয়া  ারব 

 আধ্াে োউন্রিাে কোে জন্য বাস ন্দাো https://eaadhaar.uidai.gov.in/ খদখ্রত 
পারেন্ 

আধার পিুমু দ্ৰডির আড  ি 
 

 আধ্াে পুন্মুেদ্ররণে আরবদরন্ে খক্ষে ইউআইলেএআই অন্িাইন্ পলেরষবাবে বযবস্থা 
করেরছ 

 একজন্ বাস ন্দা  লদ তাাঁে আধ্াে পে ন্া পান্ অথবা আধ্াে পে হালেরয়  ায় তাহরি 
লতলন্ তাাঁে আধ্াে পুন্মুেদ্ররন্ে আরবদন্ জান্ারত পারেন্ 

 বাস ন্দাো https://eaadhaar.uidai.gov.in/ খদখ্রত পারেন্ 
 আধ্াে ন্ ে/ভাচে য়াি আইলে/ইআইলে সং িু কেনু্ 
 প্রদি লন্িাপিা খকাে  িু কেনু্ 
 তােপে ‘খসড অটিলপ’ লিক কেুন্ অথবা ‘এন্টাে অটিলপ’ 

 বাস ন্দাে খমাবাইি ন্ ে পঞ্জ য়ন্ ন্া হওয়াে খক্ষরে, ‘আমাে খমাবাইি ন্ ে পঞ্জ য়ন্ হয়লন্’ বাক্স পে ক্ষা করে খদখ্রত পারেন্। তােপে 
পঞ্জ য়ন্ ন্া হওয়া খমাবাইি ন্ ে প্রদান্ কেনু্ অটিলপ প্রাল ে জন্য 
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 ধ া  10: পন নিষ্ট (সমূহ) 
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পনরনিষ্ট ন -আচরণ ন নধ 
 

1. ন্াগনরকন্ত্রদর স্বািথরক্ষার জন্য সন্ত্রবথা্কৃষ্ট পদন্ত্রক্ষপ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

2. ন্াগনরকন্ত্রদর আধ্ার ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করার ভক্ষন্ত্রে পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর উচ্চিান্ত্রন্র তন্নতকতা, সততা, িযথাদা ও 
স্বছে তা বজায় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

3. পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর ত্পরতার সন্ত্রে ন্ীনতগত ভান্ত্রব ও ভপশাদানরন্ত্রত্বর সন্ত্রে নন্ন্ত্রজন্ত্রদর দানয়ত্ব পািন্ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

4. পনরষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর সব সিয় অধ্যবসান্ত্রয়র সন্ত্রে কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব, সঠিক যত্ন নন্ন্ত্রয় কাজ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর স্বতে ভপশাদানর নবচার 
নবন্ত্রবচন্ান্ত্রক কান্ত্রজ িাগান্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

5. ন্াগনরকন্ত্রদর ভযসব তিয তাাঁরা জান্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিা অন্য কাউন্ত্রক তাাঁরা ভিৌনিক বা নিনিত ভান্ত্রব, প্রতযক্ষ বা পন্ত্ররাক্ষ ভান্ত্রব জান্ান্ত্রত 
পারন্ত্রবন্ ন্া। শধু্ুিাে আধ্ার আইন্ বা নন্নদথষ্ট সিন্ত্রয়র জন্য বিবত্ ভকান্ও আইন্ অন্যুায়ী যনদ ভসগনু্ত্রিা প্রকাশ করন্ত্রত হ্য়, তন্ত্রবই প্রকাশ 
করা যান্ত্রব। 

6. পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা ভকান্ও অসাধ্ ুকান্ত্রজ নিি হ্ন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

7. ন্াগনরকন্ত্রদর অভাব অনভন্ত্রযাগ যান্ত্রত সঠিত সিন্ত্রয় সঠিক পদ্ধনতন্ত্রত দরূ করা হ্য়, ভসনদন্ত্রক ভিয়াি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

8. ভকািাও ভকান্ও ভুি বযািযা যান্ত্রত হ্ন্ত্রয় ন্া-যায়, তার জন্য নবচারবনুদ্ধ সম্পন্ন প্রয়াস ভপন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর, তাাঁন্ত্রদর ভিয়াি 
রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভয, ন্াগনরকন্ত্রদর ভযসব তিয ভদওয়া হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিা ভযন্ তাাঁন্ত্রদর নবভ্রান্ত ন্া-কন্ত্রর। 

9. সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় সরকার ও কতৃথপন্ত্রক্ষর তরফ ভিন্ত্রক জানর হ্ওয়া প্রন্ত্রযাজয আইন্, ন্ীনত, নন্য়ি ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

10. কতৃথপন্ত্রক্ষর কান্ত্রে ভযসব ন্নি, প্রনতন্ত্রবদন্, কাগজপে বা তিয ভপশ করা হ্ন্ত্রব, ভসগনু্ত্রিার সম্পন্ত্রকথ  ভকান্ও অসতয নববনৃত প্রকাশ করন্ত্রত 
পারন্ত্রবন্ ন্া এবং ভসগনু্ত্রিার ভকান্ও নবষয়ন্ত্রক ভচন্ত্রপ নগন্ত্রয় প্রকাশ করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা। 

11. কতৃথপন্ত্রক্ষর বা অন্য ভকান্ও নন্য়ািক সংস্থার ভকান্ও আইন্, ন্ীনত, নন্য়ি ও নন্ন্ত্রদথশাবনি িঙ্ঘন্ করার ফন্ত্রি বা ভসসব ন্া-িান্ার ফন্ত্রি 
যনদ পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীর নবরনু্ত্রদ্ধ ভকান্ও পদন্ত্রক্ষপ করা হ্য় বা আইনন্ বযবস্থা ভন্ওয়া হ্য়, তাহ্ন্ত্রি পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরাই ভস-কিা সন্ত্রে 
সন্ত্রে কতৃথ পক্ষন্ত্রক জান্ান্ত্রবন্। 

12. ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগাদ পনরন্ত্রষবা প্রদান্ করন্ত্রত নগন্ত্রয় ভকান্ও আচরন্ত্রণর ফন্ত্রি যনদ পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীর ভকান্ও সংস্থা বা কিীন্ত্রক 
বরিাি করা হ্য়, তাহ্ন্ত্রি তার জন্য দায়ী িাকন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরাই। 

13. ন্াগনরকন্ত্রদর প্রনত স্বছে , ত্পর ও উপযিু পনরন্ত্রষবা প্রদান্ করার জন্য পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর কান্ত্রে পযথাি প্রনশক্ষণপ্রাি োফ িাকন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব। 

14. পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা নন্ন্ত্রজন্ত্রদর অভযন্তরীণ কাজকিথ পনরচািন্ত্রন্র জন্য নন্ন্ত্রজন্ত্রদর অভযন্তরীণ আচরণনবনধ্ প্রস্তুত করন্ত্রবন্ এবং তান্ত্রদর 
ভয-কাজগনু্ত্রিা করন্ত্রত হ্ন্ত্রব ভসগনু্ত্রিা করার জন্য তাাঁরা নন্ন্ত্রজন্ত্রদর এন্ত্রজনি, কিী ও অনফসারন্ত্রদর জন্য সঠিক িান্দন্ত্রডর আচরণনবনধ্ও প্রস্তুত করন্ত্রবন্। 
ভপশাদানর উ্কষথ ও িান্দড, সততা, উন্ত্রেশয বজায় রািার জন্য এবং স্বান্ত্রিথর সংর্াত এনডন্ত্রয় চিার জন্যও এই আচরণনবনধ্ প্রন্ত্রয়াগ করা 
ভযন্ত্রত পান্ত্রর। 

15. ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ নন্িুাঁত ভান্ত্রব করার জন্য পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা ভিকার-ভচকার ধ্ারণা অন্ুসরণ করন্ত্রত পান্ত্ররন্। 

16. ন্নিভুনিকরণ ও হ্ািন্াগান্ত্রদর কাজ করার সিয় পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা নন্জ উন্ত্রেশয সাধ্ন্ত্রন্র জন্য ভকান্ও কাজ বা প্রতারণািূিক 
কাজ করন্ত্রত পারন্ত্রবন্ ন্া। 

17. কতৃথপক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত ন্ীনত ও প্রনিয়া অন্ুযায়ী ন্াগনরকন্ত্রদর ভিন্ত্রক ভযসব ভিটা (জন্নবন্যাসগত ও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক) পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা 
সংগ্রহ্ করন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিার সুরক্ষা ও নন্রাপত্তা নন্নিত করার দানয়ত্ব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদরই 

18. ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কান্ত্রজ যুি ভকান্ও এন্ত্রজনি, অপান্ত্ররটর, তিাবধ্ায়ক ইতযানদন্ত্রক ভকান্ও কারন্ত্রণ বরিাি করার/বাদ 
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ভদওয়ার/তানিকা-বনহ্ভূথত করার দরকার হ্ন্ত্রি পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারী কতৃথ পন্ত্রক্ষর নসদ্ধন্তন্ত্রক কাযথকর করন্ত্রবন্। 

19. কতৃথপন্ত্রক্ষর নন্ন্ত্রদথ নশত পন্ত্রিই ভিটা নফল্ড, ভিটার তবধ্তা যাচাই ও বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নফন্ত্রল্ডর িান্দড বজায় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

20. ভযিান্ত্রন্ প্রন্ত্রয়াজন্ হ্ন্ত্রব ভসিান্ত্রন্ পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা শধু্ ুভসইসব নিভাইস ও আইটি নসন্ত্রেিই বযবহ্ার করন্ত্রত পারন্ত্রবন্, ভযগনু্ত্রিা 
কতৃথ পক্ষ-অন্নু্ত্রিানদত। 

21. ভরকিথ  ধ্ন্ত্রর রািা ও ভসগনু্ত্রিা রক্ষণান্ত্রবক্ষন্ত্রণর জন্য কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত ভপ্রান্ত্রটাকি ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

22. সংগহৃ্ীত ভিটা ভপ্ররন্ত্রণর জন্য কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত প্রনিয়া ও নসন্ত্রেিই অন্ুসরণ করন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

23. কতৃথপক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত নবশ্বিতা, ভগাপন্ীয়তা, ও নন্রাপত্ত সংিান্ত ভপ্রান্ত্রটাকি ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর। 

24. আধ্ার প্রকন্ত্রল্পর নবষয় ও উন্ত্রেশয সম্পনকথত বাতথ া প্রসার ও প্রচান্ত্ররর জন্য পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর কতৃথ পক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত ভপ্রান্ত্রটাকি ভিন্ত্রন্ 
চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। আধ্ান্ত্ররর ভিান্ত্রগা ও ব্র্যান্ত্রন্ডর ন্াি হ্ি কতৃথপন্ত্রক্ষর সম্পনত্ত, তাই আধ্ান্ত্ররর ভিান্ত্রগা, ব্র্যান্ত্রন্ডর ন্াি, ব্র্যান্ত্রন্ডর ন্কশা ও অন্যান্য 
প্রচার-প্রসান্ত্ররর উপাদান্ কী ভান্ত্রব ও কতদরূ পযথন্ত বযবহ্ার করা যান্ত্রব তা নন্ধ্থারণ কন্ত্রর ভদন্ত্রবন্ কতৃথ পক্ষ। 

25. আধ্ার প্রনিয়া রপূায়ন্ত্রণর জন্য কতৃথ পক্ষ ভযসব ভপ্রান্ত্রটাকি, প্রনিয়া ও িান্দড নন্ধ্থারণ কন্ত্রর ভদন্ত্রবন্, ভসগনু্ত্রিাই পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীন্ত্রদর 
ভিন্ত্রন্ চিন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

26. কতৃথপক্ষ নন্ন্ত্রদথ নশত উপায় ও পদ্ধনতন্ত্রত ন্নিভুনি সংিান্ত প্রনতন্ত্রবদন্ পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা সিন্ত্রয় সিন্ত্রয় জিা ভদন্ত্রবন্ কতৃথ পন্ত্রক্ষর কান্ত্রে। 

27. কতৃথপক্ষ যিন্ই আধ্ার প্রনিয়া সম্পন্ত্রকথ  জান্ন্ত্রত চাইন্ত্রবন্, তিন্ই তাাঁন্ত্রদর তা জান্ান্ত্রবন্ পনরন্ত্রষবা প্রদান্কারীরা। 

পনরনিষ্ট-নস- ান কাভুনক্ত সকন্দ্ৰ (সচকন স্ট) 
 
নন্বন্ধক:_______________________________________________________ 
ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি: _______________________________________________ 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর স্থান্:  সম্পূণথ ঠিকান্া_________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ ভকাি:  সব ভেশন্_________________________________ 
______________________________________________________________ 
ন্নিভুনিকরণ এন্ত্রজনি তিাবধ্ায়ন্ত্রকর ন্াি:: ________________________________ 
 

 .ি  সচকপড ন্টসমহূ  ান কাভুনক্ত 
এড ন প  ড  ক 

 াধ  াম ূক প্রড া িসমহূ 

A Station  

A.1 অন্গু্রহ করে ইউআইলেএআইে সারথ সাম্প্রলতক ন্মনু্াসমহূ খদখু্ন্। ইউএসলব হাব থাকা িযাপটপ রেস্ক্টপ 
বারয়ারমলট্রক এবং অন্যান্য লেভাইস সংর ারগে জন্য,  সাম্প্রলতক প্ররয়াজন্ য়তাে জন্য সবেদা 

techsupport@uidai.gov.in এর সহা  া নিি)।ইলসএমলপ ভাসেন্ 3.3.4.2 
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 .ি  সচকপড ন্টসমহূ  ান কাভুনক্ত 
এড ন প  ড  ক 

এে জন্য 

 3.2 লজগাহাজে লভলতলতক লফিরকারয়  খকায়াে খকাে অথবা তরথালধ্ক  রেস্ক্টপ  অথবা 1.9 
লজগাহাজে লভলিক ল রকারয়ল , খকায়াে খকাে অথবা তরতালধ্ক  িযাপটপ   

 4লজলব আেএএম অথবা তরতালধ্ক 
 -500 লজলব হােে লেস্ক্ 
 খেলেরকরটে ইউএসলব 2.0 খপাটে  (ন্যুন্তম 5 টি খপাটে  প্ররয়াজন্) 
দ্রিবয: (উইরডাজ লভস্টা/খ ারকারন্া 64 লবট পলেচািন্ বযবস্থা সমথেন্ কেরব ন্া) 

A.2 ইন্েন্ত্রিশন্ ও কন্নফগান্ত্ররশন্ িযান্য়ুাি অন্যুায়ী নসআইনিআর-এ ইউআইনিএআই সফ্টওয়যার ইন্েি, 
ভটে, কন্নফগার ও ভরনজোর হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। সিি ভরনজোিথ  িযাপটন্ত্রপ ন্তুন্ ভাসথন্ ভবরন্ত্রন্ার একিান্ত্রসর িন্ত্রধ্য 
ইন্েি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। নভনিএি ইন্েি হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে এবং নিভাইসগনু্ত্রিার সানভথস চাি।ু 

  

A.3 কন্ীনন্কা কযাপচান্ত্ররর নিভাইস রন্ত্রয়ন্ত্রে (প্রস্তুকারন্ত্রকর ন্াি ও িন্ত্রিি নিন্ত্রি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব)   

A.4  আঙুন্ত্রির োপ কযাপচান্ত্ররর নিভাইস রন্ত্রয়ন্ত্রে (প্রস্তুতকারন্ত্রকর ন্াি ও িন্ত্রিি নিন্ত্রি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব)   

A.5 নিনজটযাি কযান্ত্রিরা (প্রস্তুতকারন্ত্রকর ন্াি ও িন্ত্রিি নিন্ত্রি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব) ইউআইনিএআই-এর নন্ধ্থানরত 
িান্ অন্যুায়ী হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

  

A.6  েনব ভতািার জন্য ভপেন্ত্রন্র নিন্ হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব সাদা, ভসটার িধ্য ভিন্ত্রক যান্ত্রত ভআার প্রনতফিন্ ন্া-হ্য়, ভসটা 
 াপসা হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, 3 ফুট চওডা হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব, একটা েযান্ড িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

  

A.7 ন্াগনরকরা যান্ত্রত নন্ন্ত্রজন্ত্রদর ভিটা যাচাই কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত পান্ত্ররন্ তার জন্য আিাদা একটা িনন্টর িাকন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব (15-16"-র িনন্টন্ত্রর 1024x768-র ভবনশ ভরন্ত্রজানিউশন্ িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব) 

  

A.8  ন্িভুনিকরন্ত্রণর জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় সিি নিভাইস ইউআইনিএআই-এর নন্ধ্থানরত িান্ অন্যুায়ী হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব।   

A.9 সিি পনরনস্থনতন্ত্রতই সরিাি কাযথকর নক ন্া তা পরীক্ষা কন্ত্রর ভদন্ত্রি নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব।   

A.10 ভিটা িািফান্ত্ররর জন্য ভিিনর নেক (1টা ভকন্দ্র/নদন্ একটা 4 নজনব-র ভপন্োইভই যন্ত্রিষ্ট, ভযিন্ 5টা 
ভেশন্। ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্রগনুিন্ত্রক 20 নদন্ত্রন্র েক রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব) 

  

A.11 নপ্রোর (A4 ভিজার নপ্রোর, ভয-েনব ভতািা হ্ন্ত্রব, তার নপ্রে যান্ত্রত িুব ভাি আন্ত্রস)   

A.12 নপ্রে ভন্ওয়ার জন্য কাগজ (5টি ভেশন্ত্রন্ 10 নদন্ত্রন্র জন্য – 10 নরি)   

A.13 এনেভাইরাস/এনেস্পাইওয়যার ভচক   

A.14 সম  অপরেটে এবং সপুােভাইজাে আধ্াে িারয়ন্টরদে লন্ টতকেরণে জন্য উপলস্থত থাকরবন্।   

A.15 োটা কােে /ইন্টােরন্ট সংর াগ এন্েিরমন্ট িারয়ন্টরদে জন্য। িারয়ন্ট লসঙ্ক বাধ্যতামিূক প্রলত 5 লদরন্।   

A.16 স্থান্ীয় ভান্ত্রব তবধ্তা যাচাইন্ত্রয়র জন্য আধ্ার ক্লান্ত্রয়ন্ত্রে সিি অপান্ত্ররটর, তিাবধ্ায় ও ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রদর 

অন্তভুথি করাহ্য়। 
  

A.17 নন্বন্ধন্ত্রকর ভিন্ত্রক ভন্ওয়া প্রাক-ন্নিভুনিকরণ ভিটা বযবহ্ার করা হ্ন্ত্রি িযাপটন্ত্রপ ইিন্ত্রপান্ত্রটথ র জন্য তা পাওয়া 
যায়। 

  

A.18 নন্বন্ধকন্ত্রক যনদ অনতনরি ভকান্ও নফল্ড কযাপচার করন্ত্রত হ্য়, তন্ত্রব ভকওয়াইআর+ নফল্ড কযাপচার করার 
জন্য ভকওয়াইআর+ সফ্টওয়যারন্ত্রক কন্নফগার ও ভটে করা হ্য় 
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A.19 ভভজান্ত্রন্ার জন্য স্পি আর হ্াত পনরষ্কার করার জন্য কাপড িান্ত্রক।   

A.20 নজনপএস নরনসভার ইউআইনিএআই নন্ধ্থানরত িান্ অন্যুায়ী িান্ত্রক।   

A.21 নন্রাপত্তার কারন্ত্রণ ন্নিভুনিকরণ ভেশন্গনুিন্ত্রত হ্ািথ ওয়যার নক (অন্ত্রক্টাবর 2012-এর পন্ত্রররটা নন্ধ্থারণ 
করা ভযন্ত্রত পান্ত্রর) 

  

A.22 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় স্ক্যানন্ং করার দরকার হ্ন্ত্রি ন্নিপে স্ক্যান্ত্রন্র জন্য স্ক্যান্ার িান্ত্রক।   

B সকন্দ্ৰ 

B.1 প্রনত পাাঁচটি ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ত্রন্র জন্য একটি ভকন্ত্রন্দ্র 2 ভকনভএ ক্ষিতাসম্পন্ন বযাক আপ পাওয়ার সাপ্ল্াই 
(ন্ত্রজন্ান্ত্ররটর)। 

  

B.2 ভজন্ান্ত্ররটর চািান্ত্রন্ার জন্য জ্বািানন্।   

B.3 ভকন্ত্রন্দ্র/আন্ত্রগ ভিন্ত্রক নবনি করা িান্ত্রক পযথাি পনরিান্ত্রণ নপ্রে করা আধ্ার ন্নিভুনিকরণ/শনুদ্ধকরন্ত্রণর ফিথ।   

B.4 নসআইনিআর-এ ভপন্োইভ/হ্ািথ  নিস্ক্ িািফান্ত্ররর জন্য বাবি পযাক্ৰি, জন্ন্ত্ররাধ্ক, িাি (নসনি ভিিার 
(2টি িাি/নদন্/ন্ত্রকন্দ্র। ন্নিভুিকরন্ত্রণ ন্যূন্তি 20 নদন্ত্রন্র েক িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব) 

  

B.5 নসআইনিআর-এ ভিটা িািফান্ত্ররর জন্য অন্িাইন্ পদ্ধনত বযবহ্ার করন্ত্রি আধ্ার এসএফটিনপ-র সবথন্ত্রশষ 
ভাসথন্ িাউন্ন্ত্রিাি কন্ত্রর ইন্েি কন্ত্রর নন্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভেশন্ত্রন্ 1000 নদন্ত্রন্র পন্ত্ররও ভকান্ও পযান্ত্রকট আপন্ত্রিাি 
ন্া-হ্ন্ত্রি ভসটান্ত্রক ন্নিভুনিকরণ ক্লান্ত্রয়ে নিজ কন্ত্রর ভদয়। 

  

B.6 ন্াগনরন্ত্রকর পনরচয় ও ঠিকান্ার প্রিাণপে ভফান্ত্রটাকনপ করার জন্য যে (বা চুনি অন্যুায়ী বযবস্থা)   

B.7 প্রন্ত্রতযক ভেশন্ত্রন্ অন্তত দ’ুবার কন্ত্রর এক্সটান্থাি হ্ািথ  নিন্ত্রস্ক্র িন্ত্রধ্য ভিটা বযাক আপ করা হ্য় (ন্যূন্তি 
60 নদন্ত্রন্র জন্য বযাক আপ রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব)। 

  

B.8 পযথাি আন্ত্রিা, পািা ও নবনভন্ন ধ্রন্ত্রন্র বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক নিভাইন্ত্রসর প্ল্াগ ভঢাতান্ত্রন্ার জন্য পাওয়ার পন্ত্রয়ে িান্ত্রক।   

B.9 ন্নিভুনিকরণ সিয়সনূচর কিা স্থান্ীয় কতৃথ পক্ষন্ত্রক জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব   

B.10 ন্নিভুনিকরণ সিয়সনূচর কিা ইন্ত্রন্ট্র্ানিউসারন্ত্রক জান্ান্ত্রত হ্ন্ত্রব   

B.11 ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর প্রন্ত্রবশিান্ত্রর িাগান্ত্রন্ার জন্য বযান্ার   

B.12 ভচান্ত্রি পডার িত জায়গায় ইংন্ত্ররনজ ও স্থান্ীয় ভাষায় ন্নিভুনিকরণ প্রনিয়ার কিা ভিিা িাকা ভপাোর   

B.13 ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর ভভতন্ত্রর/বাইন্ত্রর স্পষ্টভান্ত্রব টানঙন্ত্রয় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব অনভন্ত্রযাগ দরূীকরন্ত্রণর জন্য প্রন্ত্রয়াজন্ীয় 
ন্ম্বর ও অন্যান্য গরুুত্বপূণথ ন্ম্বর 

  

B.14 চট কন্ত্রর ভদন্ত্রি ভন্ওয়া ভযন্ত্রত পান্ত্রর, সফ্টওয়যান্ত্ররর এিন্ ইউজার িযান্ুয়াি আর এরকি িযান্ুয়াি ভয আন্ত্রে 
তা অপান্ত্ররটরন্ত্রদর জান্া িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

  

B.15 ভকান্ও ন্াগনরক/ইন্ত্রন্ট্র্্ানিউসার স্বাক্ষর করন্ত্রত ন্া-পারন্ত্রি তাাঁর সম্মনতসান্ত্রপন্ত্রক্ষ টিপসই ভন্ওয়ার জন্য কানির 
পযাি 

  

B.16 বযাক আপ রািার জন্য এক্সটান্থাি হ্ািথ  নিস্ক্   

B.17 ইউআইনিএআই/নন্বন্ধক প্রিনু্ত্রির সন্ত্রে তা্ক্ষনণক ভযাগান্ত্রযান্ত্রগর জন্য ভিাবাইি ভফান্/িযান্ড ভফান্/ইোরন্ত্রন্ট 
ইতযানদ আন্ত্রে 

  

প্রড া ি   
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C অনযানয িমজমেক   

C.1 পাওয়ার কন্ত্রিথ র জন্য এক্সন্ত্রটন্শন্ বক্স   

C.2 হ্াত ভধ্ায়ার জন্য জি, সাবান্ ও ভতায়ান্ত্রি   

C.3 পান্ীয় জন্ত্রির বযবস্থা   

C.4 ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ত্রন্র অপান্ত্ররটরন্ত্রদর জন্য পযথাি সংিযক ভটনবি ও ভচয়ার   

C.5 ন্নিভুনির জন্য আসা অন্ত্রপক্ষারতন্ত্রদর জন্য োয়া িাকা জায়গায় ভচয়ার/ন্ত্রবনঞ্চ আন্ত্রে    

C.6 বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয কযাপচার করার সিয় ন্নিভুনির জন্য আসা ভিান্ত্রকন্ত্রদর যান্ত্রত ভবনশ এনদক-ওনদক করন্ত্রত 
ন্া-হ্য় তার জন্য হ্ির্র/র্র ভিািান্ত্রিিা িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব আর আসবাবপে ভািিত সানজন্ত্রয় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

  

C.7 অন্তত একটি ভেশন্ন্ত্রক শারীনরক ভান্ত্রব অক্ষি, গভথ বতী িনহ্িা, নশশু ভকান্ত্রি নন্ন্ত্রয় িাকা িহ্নি ও প্রবীণ 
ন্াগনরকন্ত্রদর জন্য উপযিু কন্ত্রর ততনর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। ভয-ভেন্ত্রশন্ এিন্ সব বযনির জন্য সনুবধ্াজন্ক বযবস্থা 
িাকন্ত্রব, ভসই ভেশন্ত্রন্র সািন্ত্রন্ একটা বযান্ার টানঙন্ত্রয় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব, সবার ভচান্ত্রি পডার িত কন্ত্রর। একতিান্ত্রতই 
ন্নিভুনিকরণ ভকন্দ্র স্থাপন্ করন্ত্রিই ভবনশ ভাি 

  

C.8 যতগনুি নিভাইস িাকন্ত্রব সবগনুির ভকস সন্ত্রে রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব।   

C.9 নিভাইস প্রস্তুতকারক সংস্থার ভদওয়া পরািশথ অন্ুযায়ী বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক সরিাি ও িযাপটপ পনরষ্কার করার 
উপকরণ বযবহ্ার করন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

  

C.10 পদথান্নশন্ িনহ্িান্ত্রদর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য আিাদা এিটা র্র রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব   

C.11 ভরান্ত্রটশন্ পদ্ধনতন্ত্রত যান্ত্রত সবাই কাজ করন্ত্রত পান্ত্ররন্ এবং অপান্ত্ররটররা এক ন্াগান্ত্রড কাজ করন্ত্রত করন্ত্রত 
যান্ত্রত হ্াাঁনপন্ত্রয় ন্া-যান্, তার জন্য পযথাি সংিযক অপান্ত্ররটর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

  

C.12 ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য আশা িনহ্িান্ত্রদর সাহ্ান্ত্রযযক জন্য ভিনি অপান্ত্ররটর/িনহ্িা ভস্বছে ান্ত্রসবী   

C.13 ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্রর ভভতন্ত্রর ন্াি ন্নিভুি করন্ত্রত আসা ভিান্ত্রকরা যান্ত্রত বযাগ/সযুটন্ত্রকস ইতযানদ নন্ন্ত্রয় 
ঢুকন্ত্রত ন্া-পান্ত্ররন্, তার জন্য নন্রাপত্তারক্ষী ভিাতান্ত্রয়ন্ করা 

  

C.14 শারীনরক ভান্ত্রব অক্ষি ও বয়স্ক্ ভিান্ত্রকন্ত্রদর জন্য ভরন্ত্রম্পর বযবস্থা করা; ভকান্ও বানডর একতিান্ত্রতই ভসোর 
স্থাপন্ করন্ত্রি ভাি হ্য় 

  

C.15 ফােথ  এি বাক্স রািা   

C.16 ভযসব জায়গায় িুব গরি পন্ত্রড, ভসসব জায়গায় ওআরএস নকট রািা   

D নমর্ভুমিকরণ প্কে – স্বাস্থয ও সুরক্ষা বযবস্থা 

D.1 সিি তবদযুনতক সরিি ভযন্ ভান্ত্রব আনিথং করা হ্ন্ত্রয় িান্ত্রক   

D.2 ভিন্ত্র  ও ভদওয়ান্ত্রি সিি ওয়যানরং সঠিক ভান্ত্রব ইন্সযুন্ত্রিট হ্ন্ত্রত হ্ন্ত্রব   

D.3 ভজন্ান্ত্ররটর বযাক আপ এবং ন্নিভুনিকরন্ত্রণর জন্য সংন্ত্রযাগ করা প্রন্ত্রয়াজন্ীয় নবনভন্ন প্রকার নিভাইসন্ত্রক 
সনু্দরভান্ত্রব সানজন্ত্রয় রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব 

  

D.4 ন্নিভুনিকরণ অঞ্চি ভিন্ত্রক ভজন্ান্ত্ররটন্ত্ররর জ্বািানন্ বা অন্যান্া সিি প্রকার দাহ্য পদািথ দনূ্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব   

D.5 হ্ান্ত্রতর কান্ত্রে অনিসরুক্ষার সরিাি রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব   
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 .ি  সচকপড ন্টসমহূ  ান কাভুনক্ত 
এড ন প  ড  ক 

D.6 ন্নিভুনিকরণ ভেশন্ ভিন্ত্রক ভবশ দনূ্ত্রর রািন্ত্রত হ্ন্ত্রব পাওয়ার ভজন্ান্ত্ররটরন্ত্রক   

D.7 ভকন্ত্রন্দ্র স্থান্ীয় আপ্কািীন্ ভহ্ল্প ন্ম্বর িাকন্ত্রত হ্ন্ত্রব, আর এটা ভয আন্ত্রে তা অপান্ত্ররটন্ত্ররর জান্া িাকন্ত্রত 
হ্ন্ত্রব 

  

 
__________________________ ________ 

 তামরখ স্বাক্ষর 
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পনরনিষ্ট নে- পনরনচন /ঠিকািার িমিুা স িাপ  
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পনরনিষ্ট  -  ি নেউসার দ্বারা িমিুা সম্মন প  
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পনরনিষ্ট ন - ক  ডির স  সমহূ 
 
আধ্ার ন্ম্বর বাদ ভদওয়া সংিান্ত নবষয় 

নন্ম্ননিনিত পনরনস্থনতগনুির ফন্ত্রি একজন্ আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর বাদ ভদওয়া হ্ন্ত্রত পান্ত্রর: 

(a) যনদ ভদিা যায় ভয একই বযনির ন্ান্ত্রি একানধ্ক আধ্ার ন্ম্বর রন্ত্রয়ন্ত্রে, তাহ্ন্ত্রি প্রিন্ত্রি ভয ন্ম্বরটা ভদওয়া হ্ন্ত্রয়নেি ভসটা ভরন্ত্রি নদন্ত্রয় 
তার পন্ত্রর জানর হ্ওয়া সবক’টা ন্ম্বর বানতি করা হ্ন্ত্রব। 

(b) নন্ধ্থানরত নন্নদথ নশকা িঙ্ঘন্ কন্ত্রর আধ্ার ন্ম্বর ভজন্ান্ত্ররট করা হ্ন্ত্রি: 

I. ‘েনব ভিন্ত্রক েনব” ভতািার ভক্ষন্ত্রে, ভযিান্ত্রন্ িিূ বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয ভন্ই: ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র ন্তুন্ েনব ভতািার বদন্ত্রি আন্ত্রগর 
ভকান্ও েনব নদন্ত্রয় ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করা হ্ন্ত্রি, আর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় িূি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয কযাপচার করা হ্য়নন্, 
ভসই ভক্ষন্ত্রে ন্াগনরন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 

II. ‘অন্য রিক বান্ত্রয়ান্ত্রিনিন্ত্রকর ভুন্ত্রয়া তিয’ ভদওয়া সংিান্ত নবষয়: অন্যরকি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক আন্ত্রে বন্ত্রি ভবঠিক ভান্ত্রব ন্নিভুনিকরণ 
করা হ্ন্ত্রি ভসই আধ্ার ন্ম্বর বানতি করা হ্ন্ত্রব। 

III. বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয কযাপচান্ত্ররর নবষয়টি এডান্ত্রন্ার জন্য যনদ ভকান্ও প্রািবয়স্ক্ বযনি পাাঁচ বেন্ত্ররর কি বন্ত্রয়নস নশশ ুনহ্সান্ত্রব 
ন্নিভুি করান্, তাহ্ন্ত্রি তাাঁর আধ্ার ন্ম্বর বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 

IV. কতৃথপন্ত্রক্ষর যনদ ভকান্ও ন্নিভুনিকরণন্ত্রক প্রতারণািিূক িন্ত্রন্ হ্য়, এিন্ ভয ভকান্ও ন্নিভুনিকরণন্ত্রক বানতি করন্ত্রত হ্ন্ত্রব। 

আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারকন্ত্রক যা যা পনরন্ত্রষবা কতৃথ পক্ষ নদন্ত্রয় এন্ত্রসন্ত্রেন্, ভসগনু্ত্রিা বানতি হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব ভসই বযনির আধ্ার ন্ম্বর বানতি হ্ওয়ার পর। 
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পনরনিষ্ট এ চ- আধার  ান কাভুক্ত/উ  করডণর  ি  সহড া   েকুডমন্টসমহূ 
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পনরনিষ্ট আ -  া া া  খরচ 
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পনরনিষ্ট স - আধার নিষ্ক্ৰ  করণ 
 
আধ্ার নন্নিয়করণ সংিান্ত নবষয়গনুি 

 
1. নন্ম্ননিনিত পনরনস্থনতগনুির ফন্ত্রি একজন্ আধ্ার ন্ম্বর ধ্ারন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর লন্লিয় হরয় খ রত পান্ত্রর: 

a. “‘েনব ভিন্ত্রক েনব” ভতািার ভক্ষন্ত্রে, ভযিান্ত্রন্ িিূ বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয ভন্ই: ন্নিভুনিকরণ ভকন্ত্রন্দ্র ন্তুন্ েনব ভতািার বদন্ত্রি আন্ত্রগর 
ভকান্ও েনব নদন্ত্রয় ন্নিভুনিকরন্ত্রণর কাজ করা হ্ন্ত্রি, আর ন্নিভুনিকরন্ত্রণর সিয় িূি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক তিয কযাপচার করা হ্য়নন্, 
ভসই ভক্ষন্ত্রে ন্াগনরন্ত্রকর আধ্ার ন্ম্বর লন্লিয় হ্ন্ত্রয় যান্ত্রব। 

b. ‘অন্য রিক বান্ত্রয়ান্ত্রিনিন্ত্রকর ভুন্ত্রয়া তিয’ ভদওয়া সংিান্ত নবষয়: অন্যরকি বান্ত্রয়ান্ত্রিনিক আন্ত্রে বন্ত্রি ভবঠিক ভান্ত্রব ন্নিভুনিকরণ 
করা হ্ন্ত্রি ভসই আধ্ার ন্ম্বর লন্লিয় হরয় হ্ন্ত্রব। 
 

c. পেবতীরত  লদ কখ্ন্ও ধ্ো পরড খ , ববধ্ সহায়ক ন্লথ ছাডাই ন্লথভুলিকেণ কো হরয়রছ, তাহরি খসই আধ্াে ন্ ে লন্লিয় 
হরয় থাকরব ততলদন্ প েন্ত  তলদন্ প েন্ত ন্া আধ্াে ন্ ে ধ্ােক ববধ্ সহায়ক ন্লথ জমা লদরয় তথয হািন্াগাদ কোন্। 

d. কযাপচাে কো খকান্ও তথযরক  লদ বারজ তথয বা এই তথয হািন্াগাদ কেরত হরব বরি উরেখ্ কো থাকরি (খ মন্ ন্াগলেরকে 
জন্লবন্যাসগত তরথয লমশ্র/ত্রুটিপূণে বারয়ারমলট্রক তথয, অপমান্জন্ক/অন্পূুেক িব্দ ও অসাংলবধ্ালন্ক ভাষাে প্ররয়াগ, একজরন্ে 
ন্ারমে সরঙ্গ ওেরফ ইতযালদ লদরয় একালধ্ক ন্াম বযবহাে কো), খসটারক আধ্াে ধ্ােক হািন্াগাদ ন্া-কো প েন্ত খসই ন্ ে 
লন্লিয় হরয় থাকরব। 

e. পাাঁচ বছে বা পরন্রো বছে পূণে কো লিিু বা লকরিারেে বারয়ারমলট্রক তথয দ’ুবছরেে মরধ্য হািন্াগাদ কো ন্া-হরি তাে 
আধ্াে ন্ ে লন্লিয় কো হরব। লন্লিয় হওয়াে এক বছে পরেও  লদ  লদ খসইসব তথয হািন্াগাদ কো ন্া-হয়, তাহরি 
তাে আধ্াে ন্ েই বাদ পরড  ারব। 

f. কতৃেপক্ষ  লদ খকান্ও আধ্ােরক লন্লিয় কো দেকাে বরি ভারবন্ তরব খসটারক লন্লিয় কো হরব। 

2. আধ্ােন্ েধ্ােকরক খ সব পলেরষবা কতৃেপক্ষ প্রদান্ করেন্, খসগরুিা বন্ধ করে খদওয়া হরব ন্ ে লন্লিয় কোে পে, কতৃেপক্ষ তরথযে খ -ভুরিে 
জন্য ন্ ে লন্লিয় কেরবন্, খসই তথয হািন্াগাদ বা িদু্ধ ন্া-কো প েন্ত পলেরষবাগলুি বন্ধ হরয় থাকরব। 

 া  স ও া  া নিনষ্ক্ৰ করণ স  ান্ত ন ষ গুন  

1.  লদ কােও ন্ ে বাদ খদওয়া বা লন্লিয় কো খ রত পারে বরি িন্াি বা লচলিত হয় এবং মরন্ হয় এে জন্য খক্ষেলভলিক অন্সুন্ধারন্ে 
প্ররয়াজন্ হয়, তাহরি  াাঁে ন্ ে বাদ খদওয়া বা লন্লিয় কো হরব, তাাঁরক িনু্ালন্ে জন্য োকা সহ অন্যান্য ন্ান্া পদ্ধলত অবি ন্ কেরত 
হরব। 

2. বাদ খদওয়া বা লন্লিয়কেরণে জন্য কতৃেপক্ষ খ  পদ্ধলতে লন্দান্ লদরয় োখ্রবন্, খসই পদ্ধলত অন্ ুায়  কতৃেপরক্ষে কারছ কতৃেপক্ষ মরন্ান্ ত 
সংস্থা পে ক্ষা/অন্সুন্ধান্ কোে পে প্রলতরবদন্ জমা খদরব। 

3. প্রলতরবদন্ পাওয়াে পে কতৃেপক্ষ প্ররয়াজন্ য় পদরক্ষপ গ্রহণ কেরত পারেন্ এবং আধ্াে ন্ ে বাদ খদওয়া বা লন্লিয় কোে অলধ্কাে থাকরব 
কতৃেপরক্ষে হারত। 
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পনরনিষ্ট এম-  নসএমনপড  সা াভান ক ত্রুটিসমহূ এ   প্রস্তা  
 
কতৃেপরক্ষে লন্ধ্োলেত পরথ সবেরিষ ইলসএমলপ িারয়ন্ট অলত অবিযই োন্রিাে করে লন্রত হরব ন্লথভুলিকেণ এরজল গলুিরক। িারয়ন্ট োউন্রিাে 
কোে পে খসটারক বযবহাে কোে সময় অপারেটে/তত্ত্বাবধ্ায়ক লন্ম্নলিলখ্ত একালধ্ক সমসযা/প্রতযাহ্বারন্ে মরুখ্ পডরবন্। এেকম সমসযা খদরখ্ লদরি 
ক  কেরত হরব, খস সম্পলকেত সহায়ক পদ্ধলত লহসারব প্ররতযক ত্রুটিে জন্য সমাধ্ান্ খদওয়া আরছ, খসগরুিারক খমরন্ চিরত হরব আে খসগরুিা খমরন্ 
চিাে লন্রদেিাবলি ন্ রচ খদওয়া হি: 

 . 
ি . 

ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

1. 

 

ত্রুটি – অপারেটরেে ববধ্তা পে ক্ষণ 
বযথে 

সমাধ্ান্– 

 বারয়া-িক খচক কেরত হরব 
(খপাটে ারি/এম-আধ্ারে) 

 আধ্াে বখ্ো  হরয়রছ (বারয়া 
আপরেট প্ররয়াজন্) 

 অথ খটম্পরিট 
লে-এক্সট্রযাকিন্>ইউআইলেএআ
ই খটক সারপারটে ে সরঙ্গ খ াগার াগ 
কেনু্ 

2. 

 

ত্রুটি – পঞ্জ কেণ বযথে 

সমাধ্ান্– 

 খেটা কােে /খন্টওয়াকে 
কারন্লিলভটি পািটান্ আে খফে 
খচিা কেনু্ 

 িারয়ন্ট পুন্িঃ-পঞ্জ কেণ কেনু্ 

 এটা হরত পারে আইলপ সাদা 
তালিকায় 
ন্া-খ্াতরি/ফায়ােওয়াি খসটিং 
থাকরি 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

3. 

 

ত্রুটি – অপারেটরেে লববেণ পাওয়া 
 ারে ন্া সমাধ্ান্– 

 অন্গু্রহ করে খন্টওয়াকে 
কারন্লিলভটি খতক কেনু্ 
(লিঙ্ক/লিে) 

 খন্টওয়াকে  ঠিক থাকরি 
পুন্িঃ-অন্তভুে লি কেনু্ 

4. 

 

ত্রুটি – কন্ লন্কাে লেভাইস িন্াি 
হরে ন্া সমাধ্ান্- 

লেভাইস কারন্কিন্ খচক কেনু্। 
সালভেস লেস্টাটে  করে খচক কেনু্ 

 

5. 

 

ত্রুটি – অপারেটে লসঙ্ক অসফি 
সমাধ্ান্– 

অপারেটে অন্তভুে লিকেণ প্রলিয়াটিরক 
খফে অন্সুেণ কেনু্ 
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 . 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

6. 

 

ত্রুটি – লপন্রকাে খেটা এেে সমাধ্ান্ 
–  

• সম্পূণে লপন্রকাে খেটা লদন্ 
(ন্ ে, খজিা, উপরজিা, 
লভটিলস) 

• সরবেরিষ ‘মাস্টাে-খেটা’ ফাইি 
োউন্রিাে ও ইমরপাটে  কেনু্ 
(ইলসএমলপ-খত/ইউলসএি-এ) 

7. 

 

ত্রুটি – পযারকট লসঙ্ক এেে সমাধ্ান্– 

 প্ররসস ->এক্সরপাটে  এন্রোিরমন্ট 
খেটা -> 

 লসররান্াইজ অপারেটে লেরটল্স 
->লসররান্াইজ পযারকট খস্টট্স 
(এন্াবি ফুি লসঙ্ক) 

8. 

 

ত্রুটি – ওটিলপ সাভে ারে কারন্ি কেনু্ 
সমাধ্ান্-  

ইউআইলেএআই খটক সারপাটে  টিরমে 
সরঙ্গ খ াগার াগ কেনু্ 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

9. 

 

ত্রুটি – লপ্ররন্টে সময় খকান্ও ভুি হি 
সমাধ্ান্– 

লপ্রন্টারেে লফলজকযাি কারন্কিন্ খচক 
কেরত হরব 

 

10. 

 

ত্রুটি – ন্লথভুিকেণ িারয়ন্ট 
পঞ্জ য়ন্ভুি ন্য় সমাধ্ান্– 

িারয়ন্টরক খফে পঞ্জ য়ন্ভুি বা 
খেলজস্টাে কেনু্ 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

11. 

 

ত্রুটি – সাভে াে কারন্কিন্ হরে ন্া 
সমাধ্ান্– 

অন্গু্রহ করে খন্টওয়াকে কারন্কিন্ খচক 
করে খফে িগ ইন্ কোে খচিা কেনু্। 

 

12. 

 

ত্রুটি– তগলুি আঙুি থাকাে দেকাে 
ততগরুিা খন্ই সমাধ্ান্– 

সঠিক অলভমখু্ সহ সঠিক সংখ্যক 
আঙুরিে বারয়ারমলট্রক এন্টাে লন্লিত 
কেনু্ 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

13. 

 

ত্রুটি – লকছু ফাইিরক লবকৃত কো 
হরয়রছ সমাধ্ান্– 

 অপারেটেরক সঠিকভারব অন্তভুেি 
কো হয়লন্। অন্ুগ্রহ করে খফে 
অন্তভুেি কোন্ 

 লকছু লসরস্টম ফাইি 
(সমহূ)/খফাল্ডাে (সমহূ)-খক 
সম্পাদন্া কো হরয়রছ 

 

14. 

 

ত্রুটি – স্থান্ য় ববধ্তা  াচাই পলেরষবা 
পাওয়া  ারে ন্া সমাধ্ান্– 

 লসস্টরম চািু করে লকছুক্ষণ 
অরপক্ষা কেনু্ তােপে িারয়ন্ট 
চািু কেনু্। 

 তা-ও  লদ সমসযাটা খথরক  ায় 
তখ্ন্ আমারদে খ রত হরব 
সালভে রসস ->লেস্টাটে  আধ্াে 
মালিপ্ল্যাটফমে লেবাইস মযারন্জাে 
ও আধ্াে 
লকউলকউএসএসআইটিলভ সালভে রস 

15. 

 

ত্রুটি – স্ক্যান্াে লমলসং এেে সমাধ্ান্– 

আপন্াে লপ্রন্টাে +স্ক্যান্াে লেভাইরসে 
লফলজকযাি/হােে ওয়যাে কারন্কিন্ খচক 
করে লন্ন্, তােপে খফে খচিা কেনু্। 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

16. 

 

ত্রুটি – খন্টওয়াকে  কারন্কিন্ এেে 
সমাধ্ান্– 

এই ত্রুটি মিূত এসএফটিলপ সফ্টওয়যারে 
হয়->খন্টওয়াকে  কারন্কিন্ খচক 
কেনু্->খেটারবস ফাইি সলেরয় খফে 
পঞ্জ কেণ কেনু্ 

17. 

 

ত্রুটি – লসআইলেআে-এ পঞ্জ কেণ 
হরে ন্া সমাধ্ান্– 

পঞ্জ কেরণে  া  া এন্টাে কো হরয়রছ 
খসগরুিা খচক কেনু্ (খ মন্ ন্াম ও 
পাসওয়ােে ) 

18. 

 

ত্রুটি – ইন্স্টরিিরন্ে সময় মাোত্মক 
ত্রুটি সমাধ্ান্– 

িারয়ন্ট খমলিন্ ভাি করে ইন্স্টি কো 
হয়লন্->সম  িারয়ন্ট সফ্টওয়যাে 
আন্ইন্স্টি করে আপন্াে লসরস্টম 
লেস্টাটে  কেনু্->ইন্স্টরিিন্ প্রলিয়া 
খফে িেুু কেনু্ 

19. 

 

খ -খন্টওয়াকে  বযবহাে কো হরয়রছ 
খসটা ইউআইলেএআই সাভে ারে কারন্ি 
হরে ন্া/ িারয়রন্টে পঞ্জ কেণ হয়লন্/ 
লকউএসএসআইটিলভ সালভেস খকান্ও 
সাডা লদরে ন্া (আংলিক 
ন্লথভুি)–অন্তভুে লিকেরণে আরগ 
‘এন্রোি ইউজাে’-এ লিক কোে 
ঠিক আরগই আধ্াে 
লকউএসএসআইটিলভ সালভেস লেস্টাটে  
কেনু্/ সাটিে লফরকট আে আধ্ারে ন্াম 
আিাদা আিাদা/সংলিি অপারেটে 
আইলে-ে জন্য লন্বন্ধকরক মযাপ কো 
হয়লন্/ ন্লথভুলিকেণ এরজল  চািু 
খন্ই/ অপারেটে সলিয় ন্ন্/ 
অপারেটে অন্য ন্লথভুলিকেণ 
এরজল ে সরঙ্গ  িু/ বারয়ারমলট্রক 
কযাপচারেে হাে 60%-এেও কম। - 
িধু্ু বাাঁহারতে চাে আঙুি বা 
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ত্রুটির নিিিট িাডমত্রুটি –সমাধাি 

োন্হারতে চাে আঙুি বা িধু্ু 
দ’ুহারতে বরুডা আঙুি খদওয়াে খচিা 
কেনু্ 
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পনরনিষ্ট এি- খামন /ত্রুটির ধরি  (ও ডির পনরনমন ) 

ক্রমিক 
নং ঘাটমত / ত্ৰুটির প্রকৃমত ওজন পকয়ন্ট 

1 ইউআইনিএআই এর সফটওযযার (অপান্ত্ররটর / সপুারভাইজার বান্ত্রযান্ত্রিনিন্ত্রক্সর নবওযাইপাস) এর 

জানিযানত-ভটম্পানরংন্ত্রযর সম্ভাবয অনভপ্রায সহ্ নন্ধ্থানরত নন্ন্ত্রদথ নশকাগুনির বযাপক িঙ্ঘন্ 
2000 

2 প্রতারণার সম্ভাবয অনভপ্রায সহ্ নন্ধ্থানরত নন্ন্ত্রদথ নশকাগনুির সম্পূণথ িঙ্ঘন্- 

I. ইউআইনিএআই পনরন্ত্রষবাগনুির জন্য বানসন্দা ওভারচানজথ ং / দুন্ীনতপরাযণ চচথ ায জনডত। 
II. পনরদশথন্কান্ত্রি অন্ন্নু্ত্রিানদত তানিকাভুনি চািান্ত্রন্ার জন্য পাওযা ভগন্ত্রে 
III. বনহ্িুথিী িাযািান্ত্ররর সিীক্ষার নভনত্তন্ত্রত দনূষত অভযান্ত্রস জনডত 

1000 

3 বান্ত্রযান্ত্রিনিক ত্রুটি I (BE-I) 
I. পূণথ আঙুন্ত্রির নপ্রে বা পূণথ আইনরস ভুিভান্ত্রব নন্ন্ত্রিাাঁজ নহ্সান্ত্রব ভরকিথ  করা হ্ন্ত্রযন্ত্রে 
II.  বান্ত্রযান্ত্রিনিক বযনতিি সহ্ েনবর ফন্ত্রটা 
III. অন্য বযনির বযনতিি ফন্ত্রটা  
IV. ভকান্ও বস্তুর বযনতিি ফন্ত্রটা 

200 
 

4 েনবর ফন্ত্রটা (নপওনপ) 

I. যিন্ ভকান্ও ফন্ত্রটা অন্য ফন্ত্রটাগ্রাফ / বা অ-িান্নবক হ্য 
200 

5 বানসন্দান্ত্রদর ভিন্ত্রিাগ্রানফকগনুিন্ত্রত অগণতানেক ভাষা / আপনত্তজন্ক ভাষার বযবহ্ার 20 
6 দিান্ত্রবজ ত্রুটি (নিওই আই) 

I. প্রতারণািিূক দনিি 
II. অন্পুনস্থত দিান্ত্রবজ 

200 

7 দিান্ত্রবজ ত্রুটি (নিওআই II) 

I. নন্ম্ন িান্ত্রন্র দিান্ত্রবজ 

II. অববধ্ দিান্ত্রবজ 

III. ভিন্ত্রিাগ্রানফক ভিটা ভিন্ত্রি ন্া 

0.5 

8 তানিকাভুনির তানরি ভিন্ত্রক 20 নদন্ত্রন্র পন্ত্রর তানিকাভুি পযান্ত্রকট আপন্ত্রিান্ত্রি নবিম্ব 1 
9 নসঙ্ক করনু্ তন্ত্রব তানিকাভুনির তানরি ভিন্ত্রক 30 নদন্ অবনধ্ আপন্ত্রিাি হ্যনন্ তা পযান্ত্রকট হ্ারান্ত্রন্া 

বন্ত্রি িন্ত্রন্ করা হ্ন্ত্রছে  
1 

10 তানিকাভুনির তানরি ভিন্ত্রক 10 নদন্ পন্ত্রর তানিকাভুি পযান্ত্রকট আপন্ত্রিান্ত্রি নবিম্ব 0.5 
11 বান্ত্রযান্ত্রিনিক ত্রুটি II (BE-II) 

I. বযনতিি ফন্ত্রটান্ত্রত িারাপ িান্ত্রন্র েনব 
II. বযনতিি ফন্ত্রটান্ত্রত দশৃযিান্ ন্য 

0.5 

12 বান্ত্রযান্ত্রিনিক ত্রুটি তৃতীয (BE-III) 
I. নন্ন্ত্রদথ নশকা অন্সুান্ত্রর ফন্ত্রটা ন্য 

0.5 

13 জন্সংিযার ত্রুটি (নিই) 

I. নিে / েনবর নিি ভন্ই 
0.5 
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II. বযস / েনবর নিি ভন্ই 
III. ন্াি / অসম্পূণথ ঠিকান্ায ত্রুটি 
IV. সম্পন্ত্রকথ র অনিি 

 ভিাট ত্রুটির ওজন্ ওপন্ত্ররর ভযাগফি 
শতাংন্ত্রশ পারফরিযাি সূচকটি = 100 * (আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ - ভিাট ত্রুটি ওজন্) / ভিাট আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ 

আধ্ার ভজন্ান্ত্ররশন্ = 100000 উদাহ্রণ, ভিাট ত্রুটি ওজন্ = 500 
শতাংন্ত্রশ পারফরিযাি সূচক = 100 * (100000-500) / 100000 = 99.5% 
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পমরমশ্ষ্ট 0- আধার তামিকাভুমি/আপকিকটর শ্ংসাপত্র 
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পমরমশ্ষ্ট ণ- তামিকাভুমিকরণ অপাকরটরকদর জনয গুণিান সংক্রান্ত মনকদয শ্াবমি 
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