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অধার অপদডদটর বযসিিম প্রসি়ো ............................................................................................. 12

3.7

অধার িসগদির কিদে অপদডট .................................................................................................... 12

3.8

অপদডকটর সিসি পরীিা ............................................................................................................... 12

3.9

অধার অপদডদটর জন্য মদন্ রাখার পদ়েন্টগুস ............................................................................ 13

4

অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডদটর জন্য ববধ েস্তাদবজগুসর িাসকা......................................................... 13

5

অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডদটর জন্য মূয/শুল্ক .................................................................................... 14
5.1 অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট ফদমের জন্য ককাদন্া শুল্ক কন্আ .............................................................. 14
5.2 ককন্দ্র যসে অপন্ার কিদক সিসরক্ত চাজে কন্আ, িদব কীভাদব সভদযাগ করদবন্ .............................. 14
সন্দজর অধার বন্ করুন্ ................................................................................................................... 15

6

6.1

অধার পে .................................................................................................................................... 15

6.2

অধার ডাউন্দাড করুন্.............................................................................................................. 15
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১. চযচিচি
সপ্র়ে বাসন্দা,
অধার পসরবাদর অপন্াদক স্বাগিম!
অধার যান্ডবুকটি অধা করর জন্য অপন্ার গাআড সাদব পসরদবলন্ করার জন্য সডজাআন্ করা দ়েদছ।
অমরা অপন্াদক এআ ন্সির মাধযদম পডার এবং অধা করর িে এবং উদেলযটি কক কলাসি করার জন্য
ন্ুদরাধ করসছ।
এআ যান্ডবুকটি অপন্াদক অপন্ার অধার বুঝদি াাযয করদব।

অপন্ার মস্ত প্রশ্ন

– সক

ভাদব

অধার প্রাপ্ত করদবন্ িা কিদক সন্দ়ে অপন্ার অধাদর ককাদন্া সবলে সক ভাদব অপদডট করদবন্ বা কী
ভাদব অপসন্ অপন্ার অধার বযবার করদি পাদরন্

- এআ যান্ডবুদক উত্তর কে়ো দব।

সবভাদগর াদি , অপসন্ সকউঅর ককাডগুস কেখদি পাদবন্।

প্রসিটি

প্রাসিক দ়েবপৃষ্ঠা়ে কযদি বা উসিসখি

পসরদবাসের সভসড টিউদটাসর়ো কেখদি অপসন্ অপন্ার স্মাটেদফাদন্ র

কয ককাদন্া সকউঅর ককাড

স্ক্যান্ার যাসিদকলন্  প্রাসিক সকউঅর ককাডটি স্ক্যান্ করদি পাদরন্।
অুন্ অধার জগদি এক ঝক কেসখদ়ে অপন্ার অধার যাো শুরু কসর

, ম্পসকে ি প্রসি়োগুস ,

অপন্ার জন্য উপব্ধ পসরদবাগুস এবং অপন্ার জন্য ন্ন্য এআ 12-দের ংখযাটি সিিী়ে|

1.1 অধায কী?

অধার একটি ১২-দের সবসলষ্ট্ পসরচ়ে ংখযা কযটি বাযিীয় চফচষ্ট চযিয় প্রাচধকযন (আউঅআচিএঅআ) িারা
ভারিী়ে সধবাীদের সন্গেি করা ়ে, কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি যাচাআ প্রসি়োটি (ককলন্ 2 এ বসণেি) ন্তুষ্ট্
করার পদর |
অধায কক কতি াতয?
ভারদির কয ককাদন্া বযসক্ত, ব়ে এবং সি সন্সবেদলদ

, সযসন্ ভারদির বাসন্দা , বা ন্াবাী ভারিী়ে

(এন্অরঅআ), অধার ন্ম্বর পাবার জন্য িাসকাভু ক্ত দি পাদরন্। ককাদন্া বযসক্তর জন্য , শুধুমাে একটি অধার

ন্ম্বর উত্পন্ন করা ়ে , ককন্ ন্া জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক সড-প্র্ সিসসপকরণ প্রসি়োটির মাধযদম সবসলষ্ট্িা
জেন্ করা ়ে ।

ফাক্স ফািতা: অপন্ার অধার ন্ম্বর কয টি অপন্াদক একবার বরাে করা দ়েদছ

কটি সচরকা অপন্ার াদি

িাকদব |এটি ন্য ককাদন্া বযসক্তদক বরাে করা দব ন্া।
বাযতিয ফাচন্দাতেয জনয অধায
অপসন্ যসে ভারদির বাসন্দা ন্ িাদ অপসন্ অধার িাসকাভু সক্তর জন্য কযাগয। এআ, ংজ্ঞা ন্ুাদর অপসন্
একটি ম়েকাদ ভারদি বিান্ কদরদছন্ বা অধার ন্সিভু সক্তর জন্য অদবেদন্র িাসরদখর পূবেবিী বাদরা মাদর
মদধয একলি সবরাসল সেন্(182 সেন্)বা অর কবসল পসরমাদণ ম়েকা ধদর।
এনঅযঅআতেয জনয অধায
অপসন্ যসে ন্াবাী ভারিী়ে(এন্অরঅআ)ন্ , অপন্ার কাদছ যসে ভারিী়ে পাদপাটে
অদছ িদব অপসন্
অধাকরর জন্য িাসকাভু ক্ত করদি পাদরন্।
১৮২ সেদন্র মযাদন্ডটটি এন্অরঅআদের জন্য প্রদযাজয ন়্ে।অপসন্
অধার ককদন্দ্র কযদি পাদরন্ এবং এন্অরঅআ সাদব অধা করর জন্য িাসকাভু ক্ত করদি পাদরন্। এন্অরঅআদের
জন্য পসরচদ়ের প্রমান্(সপঅআ) সাদব ভারিী়ে পাদপাটে বাধযিামূক

। অদবেন্কারী আউঅআসডএঅআ কিৃে ক

গৃীি ন্সিগুসর মদধয কয ককাদন্া ভারিী়ে ঠিকান্ার প্রমাণ(সপএ) সেদি পছন্দ করদি পাদরন্ (এআ যান্ডবুদকর
ককলন্ ১৩.১ এর,ংযুসক্ত – ১ কেখুন্)|
ফাক্স ফািতা: ভারিী়ে পাদপাটে এন্অরঅআদের অধার িাসকাভু সক্তর জন্য বাধযিামূক পসরচদ়ের প্রমাণ ।
অধাকরর ববসলষ্ট্যগুস
1.1.1

অধায একটি নাক্তকাযী

অধার একটি 12-ংখযার সবসলষ্ট্ অআসড যা ককাদন্া বযসক্তদক কে়ো ়ে। অধার ককাদন্া বাসন্দাদক ন্াক্ত করদি
জন্িাসিক িিয (ন্াম, জন্সিসি, সি এবং ঠিকান্া), মুদখর ছসব, সফিারসপ্রন্ট এবং অআসর বযবার কদর। িদিযর
এআ অআদটমগুস বাধযিামূক। এছাডা, অপন্ার কাদছ অপন্ার কমাবাআ কফান্ ন্ম্বর এবং আদম রবরা করার
সবকল্প রদ়েদছ। অমরা অপন্াদক এআ সবলেটি রবরা করার পরামলে সেসি।
অধাযটি একটি অআচি, এয কিতয় কফচ চকছু আ নয়
অধার ন্ম্বর পসরচদ়ের প্রমাণ। এটি ককান্ অধার ন্ম্বরধারীর কিদে ন্াগসরকত্ব বা সধবাীর ককাদন্া সধকার
প্রোন্ কদর ন্া। অপন্ার অধার ককাদন্া বুসদ্ধ ছাডাআ একটি এদাদমদা ংখযা এবং এটি বণে , ধমে, অ়ে, স্বািয এবং
ভূ দগাদর সভসত্তদি কাদকদের কপ্রাফাআ করদি বযবার করা যা়ে ন্া।
অধাকযয ফযফায
অধার সদেমটি বাসন্দাদের জন্য ারাদেদল একক উত্ ফাআন্ / ন্াআন্ পসরচ়ে যাচাআদ়ের বযবিা কদর।
অপসন্ একবার ন্াম ন্সিভু ক্ত করার পদর , অপসন্ অধার ন্ম্বরটি ববেুযসিন্ উপাদ়ে বা ফাআদন্ যাচাআদ়ের
মাধযদম কযমন্টি দি পাদর বযবার কদর একাসধকবার অপন্ার পসরচ়ে প্রমাণ করদি  িাপন্ করদি
পাদরন্।এটি প্রসিবার যখন্ অপসন্ পসরদবা, ুসবধা এবং ভিুে সক যাদে করদি চান্ িখন্ পসরচক়ের ন্সি
রবরাদর প্রদ়োজন্ী়েিা কক হ্রা কদর।
ফাক্স ফািতা: অধার পসরচদ়ের একটি বন্দযাগয প্রমাণ রবরা কদর যা কয ককাদন্া ম়ে, কয ককাদন্া জা়েগা়ে
অধার ন্াআন্ প্রমাণীকরদণর মাধযদম যাচাআ করা কযদি পাদর।

অধাকযয জনয কী বাতফ নচিবু ক্ত কযতফন?
অধার কপদি, অপন্াদক িাসকাভু সক্তর ম়ে ন্ূযন্িম জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয প্রোদন্র মাধযদম
িাসকাভু ক্ত করদি দব, যা ম্পূণে সন্শুল্ক। ে়ো কদর কন্াট করুন্ কয অপন্া কক অধাকরর জন্য একবার সন্বন্ধন্
করদি দব।

1.2 িাচরকাবু চক্ত প্রচিয়া


অপসন্ ভারদির বাসন্দা বা এন্অরঅআ কান্ ন্া ককন্

, ন্ীদচ বসণেি প্রসি়োটি ন্ুরণ কদর অপসন্

অধার ন্ম্বর কপদি িাসকাভু ক্ত করদি পাদরন্:


িাসকাভু সক্ত ককন্দ্র পসরেলেন্ করুন্



অধার িাসকাভু সক্ত ফমে পূণে করুন্



জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয প্রোন্ করুন্



পাদরটর িারা স্ক্যান্ করার জন্য পসরচদ়ের ববধ প্রমান্(সপঅআ)এবং ঠিকান্ার প্রমান্ (সপএ) এবং জন্
িাসরদখর প্রমান্(সডসব)ন্সি জমা সেন্|



EID(এন্দরাদমন্ট অআসড)ংবসি স্বীকৃ সি সিপ  অপন্ার মূ েস্তাদবজগুস ংগ্র করুন্ |

যসে সধবাী পসরবাদরর প্রধান্ সভসত্তর ধীদন্ িাসকাভু সক্ত ন্

(ককলন্ ২ .১.১.২ করফাদরন্প ), িাদক শুধুমাে

ম্পদকে র প্রমাদন্র েস্তাদবজ (সপঅর) সেদি দব |
অধার িাসকাভু সক্ত ফমেটি ডাউন্দাড করদি স্ক্যান্ করুন্:
https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
সন্কটি অধার িাসকাভু সক্ত ককদন্দ্রর সবলে কপদি স্ক্যান্ করুন্ :
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
ফাক্স ফািতা: অধার ককদন্দ্র অ ন্সি বন্ করুন্।

এগুস স্ক্যান্ কদর অপন্াদক

সফরি সেদ়ে কে়ো দব।

ককান্ ফদটাকসপর প্রদ়োজন্ কন্আ।
উপদরাক্ত প্রসি়োটিদি এমন্ বাসন্দাদের বযসিিম রদ়েদছ যার কাদছ িাদের ন্াদম প্রদ়োজন্ী়ে কাগজপে কন্আ
কযমন্ পসরবাদরর েয / গৃীন্ / এসিম আিযাসে

বা বাদ়োদমসিক বযসিিম রদ়েদছ এমন্ বাসন্দাদের কযখাদন্

প্রদ়োজন্ী়ে বাদ়োদমসিক সবলে কযাপচার করা যা়ে ন্া। িাসকাভু সক্তর প্রসিটি সব়ে ন্ীদচ বযাখযা করা দ়েদছ:
নচি চবচিক িাচরকাবুচক্ত:
িাসকাভু সক্ত ফমে বা আউঅআসডএঅআ দ়েবাআদট উপব্ধ ববধ ন্সিগুসর িাসকা ন্ুাদর অপসন্ পসরচদ়ের ববধ
প্রমাণ (সপঅআ) এবং একটি ববধ ঠিকান্া র প্রমাণ (সপএ) রবরাদর মাধযদম অধারটির জন্য িাসকাভু ক্ত
করদি পাদরন্ (ককলন্ 13.1, ংযুসক্ত -1 কেখুন্):


পসরচদ়ের প্রমাণ (POI) - বাধযিামূক



ঠিকান্ার প্রমান্ (POA) – বাধযিামূক



জন্ িাসরদখর প্রমান্ (DOB) – আউঅআসডএঅআ এর িাসকা ন্ুাদর অপন্াদক ববধ সডসব ন্সিগুসর
মদধয একটি জমা সেদি দব

| অপন্ার কাদছ যসে িা ন্া িাদক িদব অপসন্ সন্দজর জন্ িাসরখ

কঘান্া করদি পাদরন্ বা অন্ুমাসন্ক ব়ে সেদি পাদরন্ |
যসে অপন্ার কাদছ ববধ ন্সি অদছ

, িদব অধার িাসকাভু সক্তর জন্য অপন্াদক এটি প্রকাল করদি দব

অপন্ার ন্াম যসে অপন্ার কাদছ ককাদন্া ন্সি ন্া িাদক িদব অপসন্ ন্ুদমাসেি অসধকাসরদকর িারা প্রেত্ত

| .

একটি লংাপে  বযবার করদি পাদরন্ (ংযুসক্ত আআ কেখুন্ )| আউঅআসডএঅআ এআ লংাপদের জন্য একটি মান্ক
সবন্যা ংজ্ঞাস়েি কদরদছ। যাচাআকরদণর জন্য গ্রণদযাগয মিেন্দযাগয ন্সিগুসর িাসকা কেখুন্:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
ববধ মিেন্কারী ন্সিগুসর িাসকার জন্য স্ক্যান্ করুন্:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
বাে বািে া: অধার িাসকাভু সক্তর জন্য ন্সিদি অপন্ার ন্াম িাকা উসচি।
চযফাতযয প্রধান(এআিওএপ)চবচিক িাচরকাবুচক্ত
পসরবাদরর েযদের িাসকাভু সক্তর জন্য কযখাদন্ বযসক্তগি ন্সি উপব্ধ ন্া িাকদ, HoF সভসত্তক িাসকাভু সক্তর
জন্য সন্ম্নসসখি সববরণ রবরা কদর িাসকাভু সক্ত করা কযদি পাদর:
 পসরবাদরর প্রধাদন্র ন্াম


অবাসক এবং এআচএদফর ম্পদকে র প্রমান্ (সপঅর)



পসরবাদরর প্রধাদন্র অধার ন্ম্বর



িাসকাভু সক্তর ম়ে পসরবাদরর প্রধাদন্র বাদ়োদমসিক সন্সিিকরণ

বাে বািে া: HoF সভসত্তক িাসকাভু সক্তর জন্য ,পসরবার প্রধান্দক িাসকাভু সক্তর ম়ে বাদ়োদমসিক সন্ি়েিা সেদি
দব।
1.2.1.1 চযচিচি চবচিক িাচরকাবুচক্ত
যসে অপন্ার কাদছ উপদরাক্ত

ন্সিগুসর মদধয সকছু আ ন্া িাদক, িদব অপসন্ পসরসচসি সভসত্তক িাসকাভু সক্তর

ধীদন্ িাসকাভু ক্ত করদি পাদরন্। এআ ‘পসরসচসিগুস’ ' সন্বন্ধক কিৃে ক সন্যুক্ত সন্রীসিি কমেকিে ারা।

এগুস

দি পাদর:


সন্বন্ধদকর সন্জস্ব কমীরা



সন্বোসচি িান্ী়ে ংিার েযরা



িান্ী়ে প্রলাসন্ক ংিার েযগণ



কপােমান্



প্রভাবলাী কযমন্ সলিক



স্বািযকমী



ডাক্তার



িন়্োেীরা/অলা কমীরা



িান্ী়ে এন্সজর প্রসিসন্সধরা

পসরসচসি সভসত্তক িাসকাভু সক্তর ম়ে কযাপচার করা িিয ':


পসরসচসির ন্াম



পসরসচসির অধার ন্ম্বর



পসরসচসির বাদ়োদমসিক িদিযর একটি পদ্ধসি

1.2.1.2 চশুতেয িাচরকাবুচক্ত
ন্বজািক সলশু  সলশুরা অধাদরর িাসকাভু ক্ত দি পাদর।. সলশুদের িাসকাভু সক্ত সলশু সন্বসন্ধি ়োর ব়ে
ন্ুযা়েী ন্ীদচ েুটি পদ্ধসি ন্ুরণ কদর।
5 ফছতযয কভ ফয়ী চশুতেয জনয:
ককাদন্া সলশুর িাসকাভু সক্তর জন্য (ন্বজািক সলশু কিদক ৫ বছদরর কম ব়েী সলশুদের)সলশুর মািাসপিার মদধয
ককাদন্া একজন্ বা

সভভাবদকর িারা অধার

প্রমাণীকরণ প্রদ়োজ ন্ী়ে। 5 বছদরর কম ব়েদর বাচ্চাদের

বাদ়োদমসিক িিয িাদের িাসকাভু সক্তর ম়ে কযাপচার করা ়ে ন্া।

সলশুর ন্াম , জন্ িাসরখ , সি এবং

ফদটাগ্রাফ কযাপচার করা ়ে। িাদের অধারটি িাদের সপিামািার/সভভাবদকর াদি যুক্ত িাদক ।
মািাসপিা/সভভাবকদক সন্ম্নসসখি ন্সিগুস  সলশুটিদক সন্কটবিী কয

ককাদন্া কাদছ র অধার ককদন্দ্র

সন্দ়ে

কযদি দব:


চশুয জতেয ংাত্র কপৌর কদপোদরলন্ বা কপৌরসন্গম, জন্ সন্বন্ধক বা ন্য ককাদন্া বসি িান্ী়ে
রকারী ংিা কযমন্ িাুক , িস আিযাসে িারা

জাসর করা বা সলশুর

জদন্র

ম়ে রকারী

াপািা িারা জাসর করা সডচাজে কাডে / সিপ |


অধার(বা িাসকাভু সক্ত সিপ )মািাসপিার মদধয ককাদন্া একজদন্র , সপিা বা মািা উভ়েআ কবেঁদচ িাকা র
কিদে মাদক গুরুত্ব কে়ো ়ে বা সভভাবক|

ে়ো কদর কন্াট করুন্ কয অপসন্ যসে সন্দজর অধারটিদি বিে মান্ ঠিকান্াটি অপদডট করদি চান্ এবং ন্তাদন্র
অধাদর ন্িু ন্ ঠিকান্া রাখদি চান্ , িদব অধাদর বাচ্চা র ন্াম িাসকাভু সক্ত করাবার অদগ অপন্ার সবলেটি
অপদডট করুন্। অপন্ার অধারটি অপদডট দ়ে কগদ অপসন্ অধার িাসকাভু সক্তর জন্য সলশুটিদক সন্দ়ে কযদি
পাদরন্ এবং এর জন্য অপন্ার অপদডট ়ো অধারটি বযবার করুন্।
5 কিতক 18 ফছয ফয়তয চশুতেয জনয:
ককাদন্া সলশু র ন্াম ন্সিভু ক্ত করদি , সপিামািা/সভভাবক ন্ীদচর ন্সিগুস  সলশুটিদক সন্কটি কয

ককাদন্া

কাদছর অধার ককদন্দ্র সন্দ়ে কযদি পাদরন্:


মচে চশুয চনজস্ব েস্তাতফজগুচরয াতি িাচরকাবুক্ত য়

-

সলশুর স্ক্ু অআসড(স্বীকৃ ি সলিা

প্রসিষ্ঠান্গুস িারা জাসর করা) বা ন্য ককাদন্া আউঅআসডএঅআ গ্রণদযাগয ন্সি।


মচে চযফাতযয প্রধান (এআিওএপ)চবচিক িাচরকাবুচক্তয ধীতন িাচরকাবুক্ত য় -

যসে সলশুর

ককাদন্া ববধ স্ক্ু অআসড বা ন্য িাসকা বদ্ধ ন্সি ন্া িাদক িদব সপিা-মািা/সভভাবক বাচ্চাদক HoF
সভসত্তক িাসকাভু সক্তর ধীদন্ িাসকাভু সক্ত করদি পাদরন্ কযখাদন্ প্রুফ ফ সরদলন্সলপ (সপঅর)
ন্সির প্রদ়োজন্ দব (২.১.১.২ কেখুন্)|
দ্রষ্ট্বয: ন্াবাসক এর অধার িাসকাভু সক্তর জন্য , সপিা-মািা/সভভাবক ন্তাদন্র পদি অধার িাসকাভু সক্তর
জন্য ম্মসি কেন্।
বাে বািে া: সলশুর স্ক্ু অআসড অধার িাসকাভু সক্তর জন্য বযবার করা কযদি পাদর।
1.2.1.3 ফাতয়াতভচিক ফযচিিভ  ফাচন্দাতেয িাচরকাবুচক্ত
বাদ়োদমসিক বযসিিম  বাসন্দাদের কিদে

কযমন্ সন্দখােঁজ অিু/সন্দখােঁজ কচাখ আিযাসে,

কযাপচার করা প্রদ়োজসন়্ে:


ম্পূণে জন্িাসিক িিয



একটি অআসর, যসে উভ়ে অআসরল কযাপচার করা ম্ভব ন্া ়ে



ন্ুপসিি অিুদর কিদে বাকী অিুদর ছাপ



বযসিিমী ছসব

সন্ম্নসসখি িিয

1.3 অধায িাচরকাবু চক্তয জনয ভতন যাখায তয়ন্টগুচর


অধার িিয প্রসিটি বাসন্দার জন্য েুটি ভাা়ে ংরিণ করা ়ে - আংদরসজ (সডফল্ট) এবং িান্ী়ে
ভাা (িাসকাভু সক্তর ম়ে অবাসক িারা চ়েন্ করা)।

সধবাীরা সসন্দ , কিুগু, িাসম, কন্নড,

মাা়োাম, পাঞ্জাসব, মরাঠি, গুজরাটি, বাংা, সড়ো, অাসম়ো এবং আংদরসজ কিদক সন্বোচন্ করদি পাদরন্।


িাসকাভু সক্ত ফদমে প্রেত্ত অপন্ার সববরণগুস অপন্ার ামদন্ পেে া়ে েৃলযমান্। এটি গুরুত্বপূণে কয অপসন্
আংদরসজ এবং িান্ী়ে উভ়ে ভাা়ে পাদরটর িারা প্রসবষ্ট্ করা মস্ত সববরণ পরীিা কদর সন্সিি কদর
সন্ন্, পাদরটদরর িারা কগুদা বসমট করার অদগ। স্বাির করার অদগ অপসন্ স্বীকৃ সি সিদপ অবার
সবলেটি যাচাআ করদি পাদরন্।



সধবাীদের ককবমাে একবার ন্াম ন্সিভু ক্ত করা েরকার,কারন্ একাসধক িাসকাভু সক্ত প্রিযাখযান্ করা
দব যিখন্ পযেন্ত কিৃে পি কিৃে ক িারা পরামলে ন্া কে়ো ়ে।



অধার কজদন্দরদন্র জন্য দপিার ম়েটি

সধবাীর

কডটা পযাদকট প্রাসপ্তর

পদর 90 সেন্ পযেন্ত

পসরবসিে ি দি পাদর |
বাে বািে া: পাদরটার িারা অপন্ার অধার িাসকাভু সক্তর জন্য জমা কে়োর অদগ আংদরসজর পালাপাসল িান্ী়ে
ভাা়ে মস্ত সববরণ যত্ন কাদর পরীিা করুন্ এবং ককাদন্া ভু  িাকদ ংদলাধন্ কসরদ়ে সন্ন্।

1.4 অধায িাচরকাবু চক্ত ককন্দ্র
আউঅআসডএঅআ অধার পসরদবা কে়োর জন্য ারা কেদল অধার িাসকাভু সক্ত ককন্দ্র িাপন্ কদরদছ।
বযাংক, কপাে সফ , সবএএন্এ ককন্দ্র , সএস, মদন্ান্ীি রাজয রকা করর সফ এবং

এআগুস

সবসলষ্ট্ অধার কবা

ককন্দ্রগুসদি পা়ো যা়ে।
কয ককাদন্া অধার পসঞ্জকরণ ককদন্দ্র সগদ়ে অপসন্ অধা করর জন্য িাসকাভু ক্ত

দি পাদরন্। জন্িাসিক সবলে

(ন্াম, ঠিকান্া, জদন্র িাসরখ, সি, কমাবাআ ন্ম্বর, আদম) বা বাদ়োদমসিে (ফদটাগ্রাফ , অঙু দর ছাপ বা অআসর
স্ক্যান্) অপদডট করার জন্য, অপসন্ অপন্ার অধার এবং ববধ মিেন্কারী ন্সি  ককদন্দ্র কযদি পাদরন্।
1.4.1

অনায চনকটফিী অধায ককতন্দ্রয ন্ধান করুন

সন্কটি কয ককাদন্া অধার ককদন্দ্রর সববরণ অপসন্ কপদি পাদরন্:


১৯৪৭ ক কদর



অধার দ়েবাআট কিদক: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx



এমঅধার যাপ কিদক

অপসন্ অধার ককন্দ্রদক কীভাদব ন্াক্ত করদি পাদরন্ িার টিউদটাসর়োটি কেখদি স্ক্যান্ করুন্
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
1.4.2

িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয প্রকায

অধার িাসকাভু সক্ত ককন্দ্রগুস পসরদবা রবরাদর ফমেযাদটর সভসত্তদি সবস্তৃ িভাদব েুটি সবভাদগ কেসণবদ্ধ করা
কযদি পাদর। এআগুদা:
1.4.2.1 কযচজস্ট্রায দ্বাযা চযিাচরি অধায ককন্দ্র
এআরকম অধার ককন্দ্রগুস ারা কেদলর বযাংক , কপাে সফ , সবএএন্এ ককন্দ্র , সএস এবং রাজয রকাদরর
সফগুসদি উপব্ধ।এগুস ংসিষ্ট্ িাসকাভু সক্ত করসজস্ট্রারদের িারা পসরচাসি ়ে।
1.4.2.2 আউঅআচিএঅআ চযিাচরি অধায কফা ককন্দ্র
অধার কবা ককন্দ্র বা এএদকগুস আউঅআসডএঅআ পসরচাসি
পসরদবদল বাসন্দাদের অধার পসরদবা রবরা কদর।

সবসলষ্ট্ অধার ককন্দ্র যা একটি িযাধুসন্ক

:

অধার কবা ককন্দ্র ম্পদকে অর সবলে কপদি স্ক্যান্ করুন্ Scan to get more details on Aadhaar Seva Kendra:
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
বাে বািে া: অধার কবা ককন্দ্র প্তাদর াি সেসন্ কখাা িাদক, বোধারদণর ছু টির সেন্ ছাডা, কা 9.30 টা
কিদক সবদক 5.30 টা বসধ |প্রসিটি এএদক কি প্রসিসেন্ 250 কিদক 1000 পসরদবা ন্ুদরাধগুস পসরচান্া
করার িমিা রদ়েদছ।

1.5 নরাআন যাতয়ন্টতভন্ট চযতলফা
অধার িাসকাভু সক্ত বা অপদডদটর জন্য যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করার জন্য আউঅআসডএঅআ ন্াআন্ ুসবধা
রবরা কদর।

অপসন্ সন্দজর বা পসরবাদরর েয বা বন্ধু র জন্য যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করদি ন্াআন্

যাপদ়েন্টদমন্ট পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্।
1.5.1

অধায চযতলফাগুচরয জনয যাতয়ন্টতভন্ট:

যাপদ়েন্টদমন্ট বুসকং ুসবধাটি ককাদন্া অধার কবা ককদন্দ্র (এএদক) বা ন্য ককাদন্া িাসকাভু ক্ত অধার ককদন্দ্র
কি ন্ীদচর অধার পসরদবাগুসর জন্য উপব্ধ:


ন্িু ন্ অধার িাসকাভু সক্ত



ন্াম ান্াগাে বা অপদডট



ঠিকান্া ান্াগাে



জন্সিসি ান্াগাে



সি ান্াগাে



বাদ়োদমসিক (ফদটা+অিুদর ছাপ+অআসর)ান্াগাে



কমাবাআ ন্ং ান্াগাে



আদম অআসড ান্াগাে

অপন্াদক ন্াআদন্ অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট ফমে পূরণ করদি দব , যাপদ়েন্টদমন্ট ককদন্দ্রর ম়ে-িট বুক
করদি দব এবং সন্বোসচি অধার ককন্দ্রটি

কি কযদি দব।

ককাডযুক্ত স্বীকৃ সি সিপটি অপন্ার িাসকাভু সক্ত/অপদডট ফমে।

অপন্ার যাপদ়েন্টদমন্ট অআসড এবং সকউঅর
ম়ে বােঁচাদি অপসন্ ককদন্দ্র একটি মুসদ্রি

ন্ুসসপ বন্ করদি পাদরন্। এএদক কি সপ্রদন্টর ুসবধা পা়ো যা়ে|
অপন্ার যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করদি স্ক্যান্ করুন্:https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
বাে বািে া : অপন্ার বা অপন্ার পসরবাদরর েয / বন্ধু র জন্য সবন্ামূদয ন্াআন্ যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করুন্
এবং ম়ে াে়ে করুন্|
1.5.2

কী বাতফ নরাআন যাতয়ন্টতভন্ট ফুক কযতফন

অপসন্ আউঅআসডএঅআ দ়েবাআট বা এমঅধার কমাবাআ যাপ কিদক যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করদি পাদরন্।
অপসন্ অধার অপদডদটর জন্য যাপদ়েন্টদমন্ট বুসকং কদরন্ িদব অধার ন্ম্বর এবং কমাবাআ ন্ম্বর

যসে

প্রসবষ্ট্ করা

েরকার। এআ ুসবধাটি শুধুমাে অধার সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদরআ ীমাবদ্ধ ন়্ে। ন্াআন্ যাপদ়েন্টদমন্ট বুসকংদ়ের
প্রসি়োটি সন্ম্নরূপ:


পৃষ্ঠাটি পসরেলেন্ করুন্ https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx



ককদন্দ্রর ন্ামটি সন্বোচন্ করুন্ এবং ‘বুক যাপদ়েন্টদমদন্টর সেদক এসগদ়ে যান্’ এ সিক করুন্



অপসন্ কয পসরদবাটি যাদে করদি চান্ িা চ়েন্ করুন্-ন্িু ন্ অধার বা অধার অপদডট



অপন্ার কমাবাআ ন্ম্বরটি পূরণ করুন্ এবং কযাপচার প্রসবষ্ট্ করুন্ এবং জমা সেন্



অপসন্ কয কমাবাআ ন্ম্বরটি সদখদছন্ কটিদি প্রাপ্ত টিসপ প্রসবষ্ট্ করুন্



অপন্ার কমাবাআদর ফ প্রমাণীকরদণ র পদর , প্রদ়োজন্ী়ে সবলে পূরণ করার জন্য একটি ফমে প্রেসলেি
দব। প্রদ়োজন্ী়ে সবলেটি পূরণ করুন্ এবং ফমেটি জমা সেন্ |



অপসন্ ‘যাপদ়েন্টদমন্ট সন্দ়োদগর বযবিা ’ টযাদব সগদ়ে যাপদ়েন্টদমদন্টর সবলে (িাসরখ এবং ম়ে)
পসরচান্া করদি পাদরন্

টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U

1.6 অধায কজনাতযন চিচি
অপসন্ যসে িাসকাভু সক্তর ম়ে কমাবাআ ন্ম্বর/আদম অআসড সেদ়ে িাদকন্ িদব অপসন্ অপন্ার অধার
কজন্াদরলদন্র াদি ম্পসকে ি এএমএ/আদম সবজ্ঞসপ্ত পাদবন্।

অপন্ার অধারটি উত্পন্ন দ়েদছ সকন্া িা

আউঅআসডএঅআ দ়েবাআট কিদক বা অমাদের কল্পাআন্ 1947 এ ক কদর পরীিা করদি পাদরন্।
অপন্ার অধার

কজদন্দরলদন্র সিসি পরীিা করদি

,অপন্াদক অপন্ার

অপন্ার িাসকাভু সক্ত স্বীকৃ সি সিদপর উপদরর বাম পালটিদি
(1234/12345/12345) এবং 14 সডসজদটর টাআম েযাম্প রদ়েদছ

EID (এনতযারতভন্ট অআচি )াগদব।
14 টি দের িাসকাভু সক্ত ন্ম্বর

যাদি িাসকাভু সক্তর িাসরখ এবং ম়ে রদ়েদছ

(সেন্/মা/বছর ঘন্টা:সমন্ট:কদকন্ড)। এআ 28 টি ংখযা একাদি এন্দরাদমন্ট অআসড(EID) গঠন্ কদর |
আঅআসডর টিউদটাসর়োটি কেখদি স্ক্যান্ করুন্: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8
1.6.1

আঅআচি াচযতয় কগতর কী কযতফন?

িাসকাভু সক্তর পদর অপসন্ কয স্বীকৃ সি সিপ কপদ়েদছন্ িাদি এন্দরাদমন্ট অআসড উদিখ করা দ়েদছ। এআ সিপ
াবধাদন্ রাখুন্। অপন্াদক অপন্ার করকদডে র জন্য সিদপর একটি পসরষ্কার ছসব সিক করার পরামলে কে়ো
দি। যসে অপসন্ সিপটিদক ভু  িাদন্ করদখ কফদদছন্ বা াসরদ়ে কফদদছন্

িদব অপসন্ এআ েুটি পদ্ধসিদি

অপন্ার EID পুন্রুদ্ধার করদি পাদরন্:


Uidai.gov.in কিদক ন্াআন্ (এটির জন্য সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বর বাধযিামূক)



অধার কল্পাআন্ 1947 কিদক ন্ ক

ারাদন্া আঅআসড/আউঅআসড কীভাদব পুন্রুদ্ধার করদবন্ িার টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্

:

https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
অপন্ার EID বা UID (অধার ন্ম্বর) পুন্রুদ্ধার করদি স্ক্যান্ করুন্: https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid

2 অধায ারনাগাে (অতিট)
অপসন্ অপন্ার অধাদর কয

ককাদন্া জন্িাসিক সববরণ (ন্াম , ঠিকান্া, জদন্র িাসরখ , সি, কমাবাআ ন্ম্বর বা

আদম অআসড)বা বাদ়োদমসিক সবলে (ফদটাগ্রাফ , অঙু দর ছাপ, অআসর স্ক্যান্) ারা কেদলর কয ককাদন্া অধার
ককন্দ্র কিদক অপদডট করদি পাদরন্।
অপসন্ একআ মদ়ে অধার ককদন্দ্রর একাসধক

অপদডট এসি করদি পাদরন্।একক এসি অপদডদটর জন্য সফ

(কযমন্ ঠিকান্া) এবং একাসধক এসি (কযমন্ ঠিকান্া
ুিরাং কআ মস্ত এসিগুস

, কমাবাআ কফান্ ন্ম্বর , আদম ঠিকান্া আিযাসে)একআ।

কক একাদি আ অপদডট করা ন্ কযগুদা অপদডট করা েরকার অদছ,এটি অপন্ার

পদি ুসবধাজন্ক এবং বয়েবহু উভ়েআ।িএব , অপদডদটর জন্য অধার ককন্দ্র পসরেলেন্ করার অদগ অপন্ার
ন্য ককাদন্া প্রদ়োজন্ী়ে অপদডদটর জন্য অপন্ার অধার সববরণ পরীিা করা উসচি।
ফক্স ফািতা :

অপসন্ যখন্ অপন্ার অধার অপদডট কদরন্

অপদডট ়ে, অধার ন্ম্বরটি একআ িাকদব।

, িখন্ ককবমাে অপন্ার অধার সববরণ গুস

2.1 ারনাগাতেয জনয প্রতয়াজনীয় নচি:
অপন্ার অধাদর সন্ম্নসসখি সববরণগুস অপদডট করার জন্য অপন্াদক যাচাআদ়ের জন্য একটি ববধ মিেন্কারী
ডকুদমন্ট জমা সেদি দব:


ন্াম



ঠিকান্া



জন্সিসি

ডকুদমন্টটি অদবেন্কারীর ন্াদম ়ো উসচি।গ্রণদযাগয ন্সিগুসর িাসকা অধার দ়েবাআট এবং এম

অধার

যাদপ উপব্ধ অদছ। (ককলন্ 13.1, ংযুসক্ত -1 কেখুন্)
সন্ম্নসসখি সববরণগুস অপদডট করার জন্য ককাদন্া ন্সির প্রদ়োজন্ কন্আ:


সি



কমাবাআ ন্ম্বর



আদমআ অআসড



অদাকসচে



সফিারসপ্রন্ট এবং অআসরল স্ক্যান্



িান্ী়ে ভাা

দ্রষ্টফয: অধাদর সপিার/মািার/স্বামীর ন্াম ঠিকান্া কিদের একটি ংল। অধার ধারকরা কয ককাদন্া ম়ে এটি
অপদডট করদি পাদর। সবস্তাসরি জান্ার জন্য সবভাগ 3.4 কেখুন্।

2.2 নরাআন ঠিকানা অতিকটয ুচফধা
আউঅআসডএঅআ স্ব-পসরদবা  অপদডট কপাটো (এএআউসপ)ন্াআদন্ ঠিকান্া অপদডট করার ুসবধা রবরা কদর।
করার জন্য

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ কিদক

এএআউসপ কি গআন্ করার জন্য টিসপ প্রাপ্ত

অপন্ার কাদছ সন্দজর সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বর িাকা েরকার।

যসে সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বরটি

উপভয ন্া িাদক , িদব অপসন্ অপদডদটর ন্ুদরাদধর জন্য অপন্ার অধার এবং মিেন্কারী ন্সি  কয
ককাদন্া অধার ককন্দ্র পসরেলেন্ করদি পাদরন্।
2.2.1

িকুতভন্ট  নরাআতন ঠিকানা অতিট কযা:

অপসন্ সন্দজর ন্াদম র ঠিকান্াটির ববধ প্রমাদন্র াদি ঠিকান্াটি অপদডট করার জন্য একটি ন্ুদরাধ রাখদি
পাদরন্ (সবভাগ 13.1, ংযুসক্ত – I কি িাসকা কেখুন্)। ন্াআন্ ঠিকান্া অপদডদটর প্রসি়োটি সন্ম্নরূপ:
1. এএআউসপ পসরেলেন্ করুন্ - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
2. অপন্ার অধার ন্ম্বর সেদ়ে গআন্ করুন্
3. অপন্ার কমাবাআদ প্রাপ্ত টিসপ টি প্রসবষ্ট্ করুন্
4. ন্িু ন্ ঠিকান্া প্রসবষ্ট্ করুন্
5. আউঅআসডএঅআদক অপন্ার অধাকর িান্ী়ে ভাা়ে ন্ুবাে করার ন্ুমসি সেন্ বা স্ব়েংসি়ে ন্ুবাসেি
পাঠয কিদক বান্ান্টি সন্দজআ ংদলাধন্ করুন্
6. অপসন্ মস্ত সববরণ এবং বান্ান্ সেদ়ে ন্তুষ্ট্ বার পদর, এটি জমা সেন্
7. া়েক ন্সির রসঙন্ স্ক্যান্ সন্ন্ (যসে ন্সিদি একাসধক পৃষ্ঠাগুস িাদক , িদব মস্ত স্ক্যান্ করুন্ এবং
একক .pdf ফাআ সাদব ংরিণ করুন্) এবং অপদাড করুন্
8. ভসবযদির করফাদরদন্পর জন্য আউঅরএন্ (অপদডট ন্ুদরাধ ন্ম্বর) কন্াট/ংরিণ করুন্
ন্াআন্ ঠিকান্া অপদডদটর টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্ - https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
গ্রণদযাগয ন্সিগুসর িাসকা উদিখ করদি স্ক্যান্ করুন্ –

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
2.2.2

েস্তাতফজ ছাডাআ ঠিকানা অতিট কযা

আউঅআসডএঅআ যাদের ন্াদম ঠিকান্া র ককাদন্া প্রমাণ কন্আ এমন্ কাকদের জন্য ঠিকান্া অপদডদটর জন্য একটি
সবকল্প প্রস্তাব কদরকছ। এটি ‘পসরবাদরর েযদের’ ঠিকান্া অপদডদটর জন্য, ‘সবদ়ের পদর ঠিকান্া পসরবিে ন্’ বা ‘ন্িু ন্
জা়েগা়ে ভাডা়ে চদ কগদছ ’ এআ ধরদণর কিদে সবদলভাদব কাযেকর ়ে| এআ ঠিকান্া অপদডট ঠিকান্া ববধকরণ
পদের াাদযয করা কযদি পাদর।
এআ প্রসি়ো েুটি ত্তা জসডি:


অবাসক(অদবেন্কারী)- অধার ধারক িাদের ঠিকান্া অপদডট করদি আিুক



ঠিকান্া যাচাআকারী - অধার ধারক যারা অদবেন্কারীদক িাদের ঠিকান্া ধার সেদি আিুক।

প্রসি়ো শুরুর অদগ বাসন্দার কদ়েকটি সজসন্ বলযআ িাকদি দব:


বাসন্দা এবং ঠিকান্া যাচাআকারী উভদ়ের অধাকর সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বর িাকা উসচি



ঠিকান্া ববধকরণ পদের জন্য ন্ুদরাধটি এখন্ প্রসি়োধীন্ িাকা বিা়ে উভ়েদকআ সে এবং চু সক্তদি
িাকা প্রদ়োজন্।

ঠিকান্া ববধিা পে প্রসি়ো টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ - https://youtu.be/Yk839pM-IJU
এআ পসরদবা ম্পসকে ি প্রা়েলআ সজজ্ঞাসি প্রশ্নাবীগুস পডদি স্ক্যান্ করুন্

- https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html

2.3 ফাচ্চাতেয জনয ফাধযিাভূরক ফাতয়াতভচিক অতিট
বাচ্চাদের বাদ়োদমসিক সবলে িাদের অধাকর অপদডট করার েরকার ়ে,যখন্ সলশুটি 5 বছর ব়েদ কপৌেঁদছ যা়ে
এবং অবার 15 বছর ব়েদ।

সলশুর অঙু দর ছাপ , অআসর স্ক্যান্ এবং ফদটাগ্রাফগুস িাদের অধার

িিযদি

কযাপচার এবং অপদডট করা ়ে । এটি সলশুদক িার অধারটি ন্াক্তকারী সাদব কযখাদন্আ প্রদ়োজন্ বযবার
করদি া়েিা কদর।

সলশুর জন্য সন্ধোসরি অধার ন্ম্বরটি একআ িাদক। বাচ্চাদের জন্য এআ বাধযিামূক

বাদ়োদমসিক অপদডটটি সবন্ামূদয।

2.4 অধায ঠিকানায় ‘ককয়ায প’ চপল্ড অতিট কযা
অধাদর িাকা "কক়োর ফ" সববরণ ঠিকান্া কিদের একটি ংল।

এগুস অদগ W/o, D/o, S/o বা C/o সাদব

উদিখ করা দ়েসছ। এগুস এখন্ C/o -কি মান্ীকরণ করা দ়েদছ। অপসন্ যসে সন্দজর অধার অপদডট কদরন্
বা বেদল অধারটি ডাউন্দাড কদরন্ িদব এটি ম্পসকে ি সববরণ স/ সাদব কেখাদব।
অপসন্ যসে এটি অপদডট করদি চান্ িদব অপসন্ একটি ঠিকান্া অপদডদটর ন্ুদরাধ
অধার ককন্দ্র কিদক বা এএআউসপ-র মাধযদম ন্াআন্

করদি পাদরন্ (়ে

এর িারা - করফাদরন্প ককলন্ 3.2.1)। েস্তাদবজটি

অপন্ার ন্াদম ়ো উসচি এবং যার ন্াম অপসন্ স/ কিদে অপদডট করদি চান্

কআ বযসক্তর ন্াম িাকা

েরকার কন্আ। এটি ককাদন্া বাধযিামূক কিে ন়্ে। অপসন্ অপন্ার ঠিকান্াআ C / o কিেটি ফােঁকা রাখার সবকল্পটি
সন্বোসচি করদি পাদরন্|
ফক্স ফািতা : C/o কিেটি ককাদন্া বাধযিামূক কিে ন়্ে। অপসন্ অপন্ার ঠিকান্াআ C / o কিেটি ফােঁকা রাখার
সবকল্পটি সন্বোসচি করদি পাদরন্|

2.5 অতিতটয ংখযায ীভাফদ্ধ
আউঅআসডএঅআ-র অপদডট ন্ীসি ন্ুাদর , িাদের অধাদর জন্িাসিক িিয অপদডদটর জন্য সন্ম্নসসখি ীমা
সন্ধোরণ করা দ়েদছ:


ন্াম - েুবার অপদডট করা কযদি পাদর



সি – একবার



জন্সিসি - একবার

ন্ুদমাসেি ীমাদি উপদরাক্ত অপদডটগুসর প্রসি়ো উপদরর ৩.১ ন্ুদিদে একআ সাদব বসণেি।অপন্ার অধাদর
ন্য ককান্ িিয যখন্ প্রদ়োজন্ সাদব অপদডট করা কযদি পাদর।

ন্য ককাদন্া জন্িাসিক িদিযর জন্য

অপদডদটর ংখযার ককাদন্া ীমাবদ্ধ কন্আ - ঠিকান্া , আদম অআসড, কমাবাআ ন্ম্বর; বা বাদ়োদমসিে - ফদটাগ্রাফ ,
অঙু দর ছাপ, অআসর স্ক্যান্।

2.6 অধায অতিতটয ফযচিিভ প্রচিয়া
যসে ককাদন্া কারদণ , অপন্ার সন্দজর অধাদর

পুন্রা়ে(ন্ুমসি ীমা ছাসডদ়ে) উক্ত সিন্টি কিে (ন্াম , সি

এবং জন্ িাসরখ) অপদডট করদি ়ে, িাদ অপন্াদক করদি দব :
1. কয ককাদন্া অধার ককন্দ্র পসরেলেন্ করুন্(ন্াম  জদন্র িাসরদখর জন্য ববধ মিেন্কারী ন্সি )
2. একটি অপদডট ন্ুদরাধ করুন্
3. অধার া়েিা ককদন্দ্র বেদলিম আউঅরএন্ (অপদডট ন্ুদরাধ ন্ম্বর) 1947 এ কফান্ কদর বা আদম
মাধযদম help@uidai.gov.in এ কপ্ররণ করুন্ এবং ‘বযসিিম অপদডদটর’ জন্য ন্ুদরাধ করুন্
িারপদর ককটি আউঅআসডএঅআদ়ের অঞ্চসক সফ কক বরাে করা ়ে কয যিাযি ধযবাদ়ের জন্য অপন্ার
ঞ্চ কক পসরচান্া কদর। একবার যাচাআকরদণর পদর, অপন্ার অপদডদটর ন্ুদরাধটি প্রসি়ো করা দব এবং
ফাফ অপন্াদক জান্াদন্া দব।

2.7 অধায িচগতিয কেতত্র অতিট
অপন্ার অধার িিয পযো়েিসমক গুণমান্ পরীিার াদপদি।

আউঅআসডএঅআ কিৃে ক গুন্মাদন্র পরীিার ম়ে

যসে ককাদন্া সধবাীর মিেন্কারী ন্সিদি বা কযাপচাসরি বাদ়োদমসিক কডটাদি

ককাদন্া ত্রুটি পা়ো যা়ে , িদব

িার অধারটি ামস়েকভাদব িসগি করা দব এবং অধারধারকদক এ ম্পদকে যিাযিভাদব বসি করা দব।
যসে অপন্ার অধার িসগি দ়ে যা়ে , িদব অপসন্ অধার টিসপ/বাদ়োদমসিক প্রমাণীকরদণর সভসত্তদি ককান্
পসরদবা সন্দি পারদবন্ ন্া।
এআ রকম কিদে, অপন্াদক এআ পেদিপগুস ন্ুরণ করদি দব:
1. ‘অধার াদপন্লন্ ’ এর কারণ এবং পরবিী সি়োকাপ জান্দি আউঅআসডএঅআদ়ের আদম/এএমএ
/সচঠিটি কেখুন্।
2. যসে াদপন্লন্টি বাদ়োদমসিে ম্পসকে ি কারদণ

দ়ে িাদক িদব ককাদন্া অধার কবা ককন্দ্র পসরেলেন্

করুন্ এবং অপন্ার বাদ়োদমসিে অপদডট করুন্।
3. যসে াদপন্লন্টি ন্সি ম্পসকে ি কারদণ ়ে , িদব ধযবাদ়ের পদর অপদডদটর জন্য ংসিষ্ট্ অধার
অঞ্চসক কাযোদ়ে কযাগাদযাগ করুন্/পসরেলেন্ করুন্|

2.8 অতিকটয চিচি যীো
অপসন্ অপন্ার অধার অপদডদটর ন্ুদরাদধর সিসিটি পরীিা করদি অপদডট স্বীকৃ সি সিদপ উসিসখি 14 দের
অপদডট ন্ুদরাধ ন্ম্বর (আউঅরএন্) এবং িাসরখ  ম়ে েযাম্প বযবার করদি পাদরন্:


অধার কল্পাআন্ – 1947



uidai.gov.in

 mAadhaar App
এএআউসপর মাধযদম একটি ন্াআন্ ঠিকান্া অপদডদটর ন্ুদরাধ ফ জমা কে়োর পদর, অপসন্ 0000 /
00XXX / XXXXX ফমেযাটটির একটি আউঅরএন্ (অপদডট ন্ুদরাধ ন্ম্বর) পাদবন্। এটি সিদন্ কেখাদন্া দ়েদছ এবং
অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদর এএমএদর মাধযদম পাঠাদন্া ়ে। অপন্ার অধার অপদডদটর সিসি

িযাক

করদি এআ আউঅরএন্ এবং অপন্ার অধার ন্ম্বরটি বযবার
করুন্: https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus
অপন্ার অপদডদটর ন্ুদরাদধর সিসি পরীিা করদি স্ক্যান্ করুন্ : https://resident.uidai.gov.in/checkaadhaar
অপন্ার ন্াআন্ ঠিকান্া অপদডদটর ন্ুদরাদধর সিসি পরীিা করদি স্ক্যান্ করুন্:
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

2.9 অধায অতিতটয জনয ভতন যাখায তয়ন্টগুচর
1. ককবমাে অধারধারকআ িার অধারটিদি অপদডদটর জন্য ন্ুদরাধ করদি পাদরন্।অধার-ধারদকর পদি
কিদক ন্য কক অপদডদটর জন্য ন্ুদরাধ রাখদি পারদবন্ ন্া (5 বছদরর কম ব়েী সলশুদের জন্য)।
2. অধার অপদডদটর ন্ুদরাধটির জন্য অধারধারীর িারা প্রমাণীকরণ

প্রদ়োজসন়্ে । এআ প্রমাণীকরণটি ়ে

অধার ককদন্দ্রর বাদ়োদমসিক প্রমাণীকরণ বা ন্াআন্ ঠিকান্া অপদডদটর জন্য টিসপ প্রমাণীকরণ
সাদব। 5 বছদরর কম ব়েদর বাচ্চাদের জন্য , এআ প্রমাণীকরণটি সপিামািা/সভভাবক িারা ম্পন্ন করা
়ে যার ন্াম িাসকাভু সক্তর ম়ে ন্তাদন্র াদি যুক্ত সছ |
3. অপসন্ যসে সন্দজর অপদডট সিপটি াসরদ়ে কফদন্ বা অপদডট ন্ুদরাধ ন্ম্বরটি ন্া কপদ়ে িাদকন্ , িদব
ককলন্ 2.5.1 কি বসণেি EID পুন্রুদ্ধার করার প্রসি়োটি ন্ুরণ করুন্।
4. যসে অপন্ার অপদডদটর ন্ুদরাধটি প্রিযাখযান্ দ়ে যা়ে , অপসন্ 1947 এ কযাগাদযাগ করদি পাদরন্ এবং
প্রিযাখযান্ করার কারণ কপদি পাদরন্ এবং অপসন্ ন্য অপদডদটর ন্ুদরাধ করার অদগ ংদলাধন্মূক
বযবিা গ্রণ করদি পাদরন্।
5. যসে অপন্ার অধারটি 'ববধ' কেখা়ে, অর সন্দেে সলকা কপদি 1947এর দি কযাগাদযাগ করুন্।
6. যসে অপন্ার অধার পেদি ককবমাে ‘জদন্র বছর ’ মুসদ্রি িাদক িদব অপদডট করদবন্ ন্া।অপন্ার
অধাকর ম্পূণে জন্ িাসরখ কেখাদন্ার জন্য

uidai.gov.in কিদক ককব অপন্ার বেদল অধার

ডাউন্দাড করুন্ বা অধার পুন্মুেদ্রদন্র ডোর করুন্ |

3

অধায িাচরকাবুচক্ত/অতিতটয জনয বফধ েস্তাতফজগুচরয িাচরকা

অপসন্ অধাদরর জন্য িাসকাভু ক্ত করদি পাদরন্ বা যাচাআদ়ের জন্য একটি ববধ মিেন্কারী ডকুদমন্ট রবরা
কদর অপন্ার অধারটিদি জন্িাসিক সববরণ অপদডট করদি পাদরন্।
প্রমাণ(সপএ)/জন্িাসরদখর প্রমাণ(সডসব)/ম্পদকে র

পসরচদ়ের প্রমাণ(সপঅআ)/ঠিকান্ার

প্রমান্(সপঅর)এর িাসকা

অমাদের দ়েবাআট

uidai.gov.in, এমঅধার যাপ এ উপব্ধ অদছ এবং ংযুসক্ত-১ এ রবরা করা দ়েদছ(ককলন্ ১৩.১)|
একটি ববধ মিেন্কারী ডকুদমন্ট এরগুসর জন্য বাধযিামূক :


অধার িাসকাভু সক্ত



ন্াম ান্াগাে



ঠিকান্া ান্াগাে



জন্সিসি ান্াগাে

অপন্ার অধাদর ন্য

ককাদন্া জন্িাসিক বা বাদ়োদমসিক সবলে অপদডদটর জন্য অপসন্ রাসর অপন্ার

অধার াদি সন্দ়ে একটি অধার ককন্দ্র পসরেলেন্ করদি পাদরন্। অর ি করুন্ কয এন্অরঅআ িাসকাভু সক্তর

জন্য, ভারিী়ে পাদপাটে একটি বাধযিামূক সপঅআ। এন্অরঅআরা সপএ সাদব পছন্দ মি ন্য ককাদন্া ন্সি
(ববধ ন্সি িাসকা ন্ুযা়েী) সেদি পাদরন্।
গ্রণদযাগয ন্সিগুসর িাসকা সবদবচন্া করদি স্ক্যান্ করুন্ –
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
3.1.1.1 চযিতয়য প্রভাণ(চওঅআ)
অধার িাসকাভু সক্ত বা ন্াম অপদডদটর জন্য , অপন্াদক ববধ ন্সির িাসকা ন্ুযা়েী ফদটাগ্রাফ  কমপদি
একটি সপঅআ ডকুদমন্ট রবরা করদি দব।
3.1.1.2 ঠিকানায প্রভাণ(চওএ)
অধার ককদন্দ্র বা এএআউসপর মাধযদম ন্াআদন্
সপএ ডকুদমন্ট রবরা করদি দব।

ঠিকান্া অপদডদটর জন্য

অপন্াদক সন্দজর ন্াদম র একটি

অপসন্ ঠিকান্া ববধিা পে পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্

(করফাদরন্প ককলন্ 3.2.2)|
3.1.1.3 জে িাচযখ (চিওচফ)
অপন্ার অধাদর জন্ িাসরখ অপদডট করার জন্য অপন্াদক আউঅআসডএঅআ িারা গৃীি ববধ ন্সির িাসকা
ন্ুাদর অপন্াদক সন্দজর ন্াদমর একটি সডসব ডকুদমন্ট রবরা করদি দব।
3.1.1.4 ম্পতকতয প্রভাণ (চওঅয)
‘পসরবাদরর প্রধান্ ’ সভসত্তক িাসকাভু সক্ত বা

‘সলশু ন্সিভু সক্তর ’ জন্য অপন্াদক আউঅআসডএঅআ িারা গৃীি ববধ

সপঅর ডকুদমন্টগুসর িাসকা ন্ুাদর অপন্াদক একটি

ম্পদকে র প্রমান্ (সপঅর) ন্সি রবরা করদি

দব।
3.1.1.5 অধায িাচরকাবুচক্ত / অতিতটয জনয ংাত্র
মিেন্কারী ন্সিগুসর িাসকা ন্ুাদর

, অপসন্ সপঅআ/সপএ/সডসব

প্রমাণ/সপঅর সাদব অধার

িাসকাভু সক্ত/অপদডদটর জন্য িম কিৃে পদির িারা প্রেত্ত লংাপেটি বযবার করদি পাদরন্

| আউঅআসডএঅআ

এআ লংাপদের জন্য একটি েযান্ডাডে ফমেযাট সন্ধোরণ কদরদছ ( ককলন্ 13.2, ংযুসক্ত -2 কেখুন্)। অপন্ার কাদছ
যসে সপঅআ/সপএ/সডসব'র জন্য গৃীি ন্সিগুসর িাসকা ন্ুযা়েী ন্য ককাদন্া ন্সি ন্া িাদক িদব অপন্ার
িারা এআ লংাপেটি বযবার করা উসচি।
অধার িাসকাভু সক্ত / অপদডদটর জন্য লংাপদের মান্ক ফমেযাটটি কেখদি স্ক্যান্ করুন্:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

4 অধায িাচরকাবু চক্ত/অতিতটয জনয ভূরয/শুল্ক
আউঅআসডএঅআ বাসন্দাদের কাছ কিদক অধার ম্পসকে ি সবসভন্ন পসরদবার জন্য মস্ত করসজস্ট্রারদের িারা বন্
করা বোসধক রাসল(শুল্ক) সন্সেে ষ্ট্ কদরদছ। একক উপদি একাসধক কিদের অপদডটদক একটি অপদডট সাদব
সবদবচন্া করা ়ে। এটি ুপাসরল করা দছ কয অপসন্ অপন্ার অধার সববরণ গুস পরীিা কদর কেখুন্ এবং
ম়ে এবং িে াে়ে করার জন্য ককাদন্া
কিেগুস অপদডট করুন্ |
চাদজের আন্দফাগ্রাসফক

অধার ককদন্দ্র পসরেলেদন্র ম়ে অপদডদটর জন্য প্রদ়োজন্ী়ে মস্ত

4.1 অধায িাচরকাবু চক্ত/অতিট পতভত য জনয ককাতনা শুল্ক কনআ
বযাংক, ডাকঘর, সবএএন্এ ককন্দ্র, সএসগুসদি কয ককাদন্া করসজস্ট্রার িারা পসরচাসি অধার ককন্দ্র বা রাজয
রকারী সফ বা কমন্ াসভে  কন্টার সফগুস বা আউঅআসডএঅআ পসরচাসি অধার কবা ককন্দ্র পসরেলেন্
করার ম়ে, ে়ো কদর মদন্ রাখদবন্ কয অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট ফদমের জন্য ককান্ মূয সেদি দব ন্া।
চাজে শুধুমাে অধার অপদডট বা মুদ্রদণর জন্য , কযমন্ উপদর উসিসখি করা দ়েদছ | অপসন্ যসে ন্াআদন্
অপন্ার যাপদ়েন্টদমন্ট বুক কদরন্, িদব ন্াআদন্ প্রদযাজয চাজেগুস জমা করার সবকল্পটি কবদছ সন্দি পাদরন্।
বাে বািে া: Uidai.gov.in কিদক অপন্ার অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট ফমেটি ডাউন্দাড করুন্। ফদমের জন্য
ককাদন্া এদজন্ট/ংিাদক ককাদন্া মূয সেদি দব ন্া।

4.2 ককন্দ্র মচে অনায কিতক চিচযক্ত িাজত কনআ, িতফ কীবাতফ চবতমাগ কযতফন
ককন্দ্র যসে উপদর উসিসখি প্রস্তাসবি পসরদবা চাদজের কচদ়ে কবসল চাজে কদর িাদক িদব অপসন্ সন্ম্নসসখি উপাদ়ে
সভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্:


1947 এ কযাগাদযাগ করুন্ এবং একটি সভদযাগ সন্বন্ধ করুন্



অপন্ার আউঅরএন্ এবং কযাগাদযাদগর সবলে  ককদন্দ্রর সবলেটি আদম করুন্ help@uidai.gov.in



ন্াআদন্ সভদযাগ োদ়ের করুন্ : https://resident.uidai.gov.in/file-complaint

5 অধায প্রাপ্ত কযা
5.1 অধায কজনাতযন
উপদর বসণেি সাদব আউঅআসডএঅআ িারা সন্ধোসরি প্রসি়োটি ন্ুরণ কদর অপন্ার অধাকরর জন্য িাসকাভু ক্ত
়োর পদর, অপন্ার কডটা কবল কদ়েকটি গুন্মান্ কচদকর াদপি ়ে। প্রসি়োটির ফ মাসপ্তর পদর , অপন্ার
অধার কজদন্দরলন্ করা ়ে | পরবিী প্রসিটি অধার অপদডদটর ন্ুদরাদধর জন্য
প্রসি়োটি ন্ুরণ করা ়ে।

অপন্ার অধার

 ন্ুরূপ মাদন্র কচক

কজন্াদরট/অপদডট ়োর পদর অপসন্ অপন্ার সন্বসন্ধি

কমাবাআ ন্ম্বদর একটি এএমএ পাদবন্।

5.2 অধায ত্র
একবার অধার কজদন্দরট ়োর পদর বা অপন্ার িারা জমা কে়ো অপদডট ন্ুদরাধটি

ম্পুন্ে বার পদর ,

অপন্ার অধার সচঠিটি মুদ্রণ করা দব এবং ভারিী়ে ডাক সবভাদগর সন়্েসমি ডাক পসরদবার মাধযদম অপন্ার
সন্বসন্ধি ঠিকান্া়ে কপ্ররণ করা দব। অপন্ার অধার পেটি কপ্ররণ করা দ অপসন্ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ
ন্ম্বদর একটি এএমএ পাদবন্।
অপন্ার অধার সচঠির কপ্ররদণর িাসরখ কপদি অপসন্

1947 ন্াম্বাদর ক করদি পাদরন্ এবং অধার সচঠি

রবরাদর জন্য িান্ী়ে কপাে সফদর াদি মন্ব়ে করদি পাদরন্।
বাে বািে া: যসে অপসন্ কপ্ররদণর িাসরদখর 15 সেদন্র মদধয অধার সচঠিটি ন্া পান্ িদব

কডসভাসরর কিদে

সবম্ব ়োর কারণ জান্দি অপসন্ িান্ী়ে কপাে সফদ কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।

5.3 অধায িাউনতরাি করুন
অপসন্ অপন্ার অধার আউঅআসডএঅআ দ়েবাআট কিদক

 ডাউন্দাড করদি পাদরন্

https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ বা mAadhaar যাপ. অপসন্ সন্দজর অধারটি ডাউন্দাড কদরকি পাদরন্ :

-



আঅআচি (এনতযারতভন্ট অআচি) ফযফায কতয:

অপন্ার অধার ডাউন্দাড করদি পুদরা ন্াম এবং

সপন্দকাড(িাসকাভু সক্তর ম়ে প্রেি ন্ুযা়েী ) অপন্ার ২৮

দের িাসকাভু সক্ত ন্ম্বরটি বযবার

করুন্।


আউঅআচি(অধায নম্বয)ফযফায কতয: অপন্ার অধারটি ডাউন্দাড করদি পুদরা ন্াম এবং

সপন্দকাড

 অপন্ার 12 দের অধার ন্ম্বরটি বযবার করুন্।
5.3.1

অধায িাউনতরাি কযায জনয ওটিচ এফং াওয়ািত

অধার ডাউন্দাড করার জন্য টিসপ অপন্ার অধা

কর সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদর প্রাপ্ত ়ে।

এআ টিসপটির

পসরবদিে , অপসন্ আঅধার ডাউন্দাড করদি টি-টিসপ (বা ম়ে সভসত্তক টিসপ) বযবার করদি পাদরন্।
এমঅধার যাপ বযবার কদর টি-টিসপ

কজদন্দরট করা কযদি পাদর।

<এমঅধার যাপ কিদক টি-টিসপ

পসরদবার সিন্লট যুক্ত করুন্>
ডাউন্দাড করা অধার , কযটি আঅধার ন্াদম পসরসচি , এটি অপন্ার অধা করর একটি পা়োডে ুরসিি
ববেুযসিন্ ন্ুসসপ। এটি . pdf ডকুদমন্ট সাদব ডাউন্দাড করা ়ে।

অপন্ার eAadhaar .pdf ফাআদর জন্য

পা়োডে ' কযাসপটাদ(বড াদির)ন্াদমর প্রিম 4 টি িদরর এবং জন্ বছদরর (YYYY) একটি
আঅধার ম্পদকে

অদরা পডদি স্ক্যান্ করুন্:

ংসমেণ।

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-

faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
5.3.2

আঅধাতযয চিচজটার স্বােয কক বফধকযণ

অপন্ার আঅধারটি আউঅআসডএঅআ িারা সডসজটাস স্বািসরি ়ে ।যসে অপন্ার eAhahar- এ সডসজটা স্বািরটি
জা়েগা়ে একটি প্রশ্ন সচদে র াআন্ ‘?’ কেখা়ে, িদব ককাদন্া উদেদলয বযবার করার অদগ অপন্াদক ডাউন্দাড
করা অধারটিদি সডসজটা স্বািরটি ববধ করদি দব।
আঅধাদর সডসজটা স্বািরটি কীভাদব ববধ করা যা়ে িার টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্:
https://youtu.be/qKltutvyUnU
5.3.3

িাউনতরাি অধাযটি অআনীবাতফ বফধ

ডাউন্দাড করা অধারটি অআন্ি ববধ ন্সি এবং অধার পদের মদিাআ বযবার করা কযদি পাদর। এটি
ডাউন্দাড করা অধাদর উপসিি সকউঅর ককাডটি স্ক্যান্ কদর যাচাআ করা কযদি পাদর।
আ-অধার ববধিা ংিান্ত সবজ্ঞসপ্তটি কেখদি স্ক্যান্ করুন্:
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf

5.4 mAadhaar কভাফাআর যা
অপসন্ অপন্ার অধারটি অপন্ার স্মাটেদফাদন্ বন্ করদি পাদরন্
mAadhaar এর মাধযদম | এআ যাপটি অধার ধারকদক

অধাকরর অসধকাসরক কমাবাআ যাসিদকলন্

35 টির কবসল ন্াআন্ অধার পসরদবা রবরা

কদর। এমঅধার যাপটি গুগ কি কোর এবং যাপ যাপ কোর কিদক ডাউন্দাদডর জন্য উপব্ধ অদছ ।
যান্ড্রদ়েড এমঅধার যাপ ডাউন্দাড করদি স্ক্যান্ করুন্:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
অআএ এমঅধার যাপ ডাউন্দাড করদি স্ক্যান্ করুন্:
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474

5.5 অধায ুনঃভুদ্রণ
আউঅআসডএঅআ কআ মস্ত সধবাীদের জন্য অধার পুন্রা়ে মুদ্রণ অদেল পসরদবাটি রবরা কদর যাদের কাদছ
িাদের অধার পে কন্আ বা িারা সন্দজর অধার াসরদ়ে কফদদছন্

বা শুধুমাে ন্য একটি ন্ুসসপ মুসদ্রি

করদি চান্

এবং িাদের ঠিকান্া়ে কপৌেঁদছ সেদি চা়ে।

এটি একটি প্রেত্ত পসরদবা। ন্ামমাে পাসরেসমক ৫০

টাকা,অপসন্ uidai.gov.in বা এমঅধার যাপ কিদক অপন্ার অধারটির একটি পুন্ঃসপ্রদন্টর ডোর করদি পাদরন্।
পুন্:মুসদ্রি অধারটি আসন্ড়ো কপাদের সিড কপাে পসরদবার মাধযদম কপ্ররণ করা ়ে
15 সেদন্র মদধয অপন্ার সন্বসন্ধি ঠিকান্া়ে কপৌেঁদছ কে়ো দব।

এবং ন্ুদরাধটি কে়োর

সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বরটি এআ পসরদবাটি

বযবার করা বাধযিামূক ন়্ে।অপসন্ এআ লন্াক্তকারীদের পুন্ঃসপ্রন্ট ডোর করদি বযবার করদি পাদরন্:


অধার ন্ম্বর (12 সডসজট)



ভাচুে ়ো অআসড(১৬দের সভঅআসড একটি কটাদকন্ লন্াক্তকারী, কযটি অধার ন্ম্বকরর জা়েগা়ে বযবার
করা কযদি পারা যা়ে)



আঅআসড (২৮ দের এন্দরাদমন্ট অআসড)

অপসন্ কিসডট/কডসবট কাডে, কন্ট বযাংসকং বা আউসপঅআ বযবার কদর ন্াআদন্ অপন্ার অধার সরসপ্রদন্টর জন্য
িে প্রোন্ করদি পাদরন্। এঅরএন্(াসভে  সরকুদ়েে ন্ম্বর), ন্ুদরাদধর সিসি এবং সিড কপােটি র ন্ধাদন্র
জন্য এডাব্লুসব (এ়োরদ়ে সব ন্ম্বর)এর জন্য অপন্ার সন্বসন্ধি/প্রেত্ত কমাবাআ ন্ম্বরটিদি এএমএ সবজ্ঞসপ্ত
কপ্ররণ করা ়ে।
অধার পুন্রা়ে মুদ্রণ ডোর

ম্পদকে অর পডদি স্ক্যান্ করুন্:

https://www.uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
টিউদটাসর়ো সভসড কেখদি স্ক্যান্ করুন্: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ

6 অধাতযয মািাআকযণ
6.1 কম ককাতনা অধাকযয নরাআন মািাআ করুন
কয ককান্ অধার ন্ম্বর uidai.gov.in কিদক ন্াআদন্ যাচাআ করা কযদি পাদর।

অপন্ার কাদছ উপিাপন্ করা

কয ককাদন্া অধার ন্ম্বরটির িযিা যাচাআ করদি অপসন্ এআ পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্।

প্রসবষ্ট্ করা

অধার ন্ম্বরটির জন্য, অপসন্ অধার ধারদকর সন্ম্নসসখি সববরণ পাদবন্:


যসে অধার ন্ম্বরটি সবেযমান্ িাদক



ব়ে বযান্ড



সি



বািান্ রাজয



কমাবাআ ন্ম্বর(মুদখালযুক্ত ফমেটিদি শুধুমাে কল 4 টি ংখযা কেখাদন্া দ়েদছ)

ফাফদর সিন্লট যুক্ত করুন্
অদরা জান্দি সকউঅর ককাডটি স্ক্যান্ করুন্: প্রি সভসডটি সে যুক্ত করুন্
এছাডা, ককাদন্া পসরদবা রবরাকারী সন্ম্নসসখি পসরদবাগুস বযবার কদর

ককাদন্া বযসক্তর িারা উপিাসপি

অধারটি যাচাআ করদি পারদবন্:
1. ন্াআন্ কিদক : https://resident.uidai.gov.in/verify
2. এমঅধার যাপ কিদক
3. অধার সকউঅর ককাড স্ক্যান্ার যাসিদকলন্ বা এম
অধারটির সকউঅর ককাডটি স্ক্যান্ করুন্|

অধার যাসিদকলন্ বযবার কদর উপিাসপি

6.2 অধাতয চকউঅয ককাি ুযচেি করুন
অধার পে এবং আঅধার একটি সডসজটাস স্বািসরি ুরসিি সকউঅর ককাড ধারণ কদর

যাদি অধারধারীর

ফদটাগ্রাফ  জন্িাসিক সববরণ িাদক। এআ সকউঅর ককাডটি অধারধারীর পসরচ়ে যাচাআ করদি বযবার করা
কযদি পাদর।
পসরদবা রবরাকারী িারা

উপিাসপি অধারটি র সসকউর সকউঅর ককাডটি স্ক্যান্

করার জন্য

অধার

সকউঅর ককাড স্ক্যান্ার যাসিদকলন্ (এমঅধাদর উপব্ধ) বযবার করা প্রদ়োজসন়্ে।
সসকউর সকউঅর ককাদডর টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্: https://youtu.be/kMgUpc63dFs
সসকউর সকউঅর ককাড ম্পদকে অর পডদি স্ক্যান্ করুন্

: https://www.uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html

7

অধায নরাআন চযতলফাভূ

আউঅআসডএঅআ, অধার ম্পসকে ি

একাসধক ন্াআন্ পসরদবা

যাদপ রবরা কদর। অপন্ার অধার কডটার

অধার দ়েবাআট uidai.gov.in এবং এম অধার

অদরা ভা েৃলযমান্িা এবং সন়্েন্ত্রণ কপদি অপসন্ এআ

পসরদবাগুস বযবার করদি পাদরন্।

7.1 অধায নরাআন চযতলফাভূ (মায জনয চনফচন্ধি কভাফাআর নম্বয প্রতয়াজচনয় নয়)


িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয ন্ধান করুন : সবসভন্ন ন্ুন্ধান্ পরাসমসি বযবার কদর অপসন্ সন্কটি মস্ত
অধার ককদন্দ্রর সবলে কপদি পাদরন্।.



যাতয়ন্টতভন্ট ফুক করুন : অধার িাসকাভু সক্ত বা অপদডদটর জন্য অপসন্ যাপদ়েন্টদমন্ট বুক করদি
পাদরন্ কয ককাদন্া ুসবধাজন্ক অধার ককদন্দ্র,সন্দজর বা পসরবাদরর েয বা বন্ধু র জন্য|



অধায চিচি যীো করুন: পুদরা ন্াম এবং সপন্ ককাদডর সবলে 
আউঅরএন্ এবং

14-দের টাআম েযাম্প

14-দের এন্দরাদমন্ট অআসড/

প্রসবষ্ট্ কদর অপসন্ অপন্ার অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট

ন্ুদরাদধর সিসি পরীিা করদি পাদরন্।


অধায ুন :ভুদ্রতণয িতায: অপসন্ অপন্ার অধার বা পসরবাদরর েদযর অধারটির পুন্ঃ

মুদ্রদণর

ডোর করদি পাদরন্। এটি একটি প্রেত্ত পসরদবা।িযাসধক সবলে উপদর ককলন্ ৬.৪ |


ুন:ভুদ্রতণয চিচি যীো করুন: অপসন্ এঅরএন্(পসরদবা ন্ুদরাধ ন্ম্বর)এবং অধার ন্ম্বর প্রসবষ্ট্
কদর অপন্ার অধার পুন্রা়ে মুদ্রদণর ন্ুদরাদধর সিসি পরীিা করদি পাদরন্।

7.2 অধায নরাআন চযতলফাভূ (মায জনয চনফচন্ধি কভাফাআর নম্বয প্রতয়াজচনয়)
সকছু অধার ন্াআন্ পসরদবাসের জন্য টিসপ প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে এবং িাআ
সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বর বাধযিামূক।

, িাদের বযবা করর জন্য

এআ টিসপটির পসরবদিে , অপসন্ আ- অধার ডাউন্দাড করদি টি-টিসপ

(বা ম়ে সভসত্তক টিসপ) বযবার করদি পাদরন্। এমঅধার যাপ বযবার কদর টিটিসপ কজন্াদরট করা কযদি
পাদর।


অধায িাউনতরাি করুন: অপসন্ কয ককাদন্া ম়ে অপন্ার অধারটি ডাউন্দাড করদি পাদরন্ এবং
এটি বযবার করদি পাদরন্।

এটি একটি সন্খরচা়ে পসরদবা এবং

এর জন্য

বাধযিামূক টিসপ

প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে ।
ফাক্স ফািতা: অপসন্ ককাদন্া কযাদন্ডার বছদর অপন্ার অধারটি দবোচ্চ 20 বার ডাউন্দাড করদি পাদরন্।



াযাতনা/বুতর মাওয়া আউঅআচি/আঅআচি ুনরুদ্ধায করুন:

এআ পসরদবাটি বযবার কদর

, অপসন্

অপন্ার াসরদ়ে যা়ো িাসকাভু সক্ত অআসড বা অধার ন্ম্বর (আউঅআসড) পুন্রুদ্ধার করদি পাদরন্।
এআ পসরদবাটির জন্য বাধযিামূক টিসপ প্রমাণীকরণ প্রদ়োজসন়্ে।


নরাআকন ঠিকানা অতিট করুন: অপন্ার কাদছ যসে অপন্ার অধার সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বর টি
িাদক িদব অপসন্ অধার এএআউসপ (স্ব-পসরদবা অপদডট কপাটো) বযবার কদর একটি ন্াআন্
ঠিকান্া অপদডদটর ন্ুদরাধ রাখদি পাদরন্।

এআ পসরদবাটির জন্য বাধযিামূক টিসপ প্রমাণীকরদণ র

প্রদ়োজন্ ়ে।


বফধিা চিঠিয জনয নুতযাধ:
অপদডট করার সবকল্প কে়ে

এআ পসরদবাটি অপন্াদক অপন্ার অধারটিদি যাচাআকারীর ঠিকান্া
(ন্য ককাদন্া অধারধারক ন্ুদরাধকারীদক

িার ঠিকান্া

ধার সেদি

আিুক)। এআ পসরদবাটির ম্পদকে অদরা সবলদের জন্য ন্ুদিে 3.2.2 কেখুন্।


অধায ফযাংক ংতমাতগয চিচি:

অপসন্ এআ পসরদবাটি বযবার কদর এন্সপসঅআ মযাপাদর অপন্ার

অধার এবং বযাংক যাকাউন্ট সসেংদ়ের সিসি পরীিা করদি পাদরন্।

এআ

পসরদবাটির জন্য

বাধযিামূক টিসপ প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে।
ফাক্স ফািতা: অপসন্ ককবমাে একটি যাকাউদন্ট কয ককাদন্া অধার-সভসত্তক কিসডট পাদবন্ কযটি অপসন্
এন্সপসঅআ মযাপাদরর দি মযাপ কদরদছন্।

7.3 প্রায়আ চজজ্ঞাচি প্রশ্নাফরী
সধবাীদের অধার প্রসি়ো , পসরদবাগুস এবং

উত্পােগুস বুঝদি াাযয করার

জন্য আউঅআসডএঅআ 'র

দ়েবাআট এবং এমঅধার যাদপ সবস্তৃ ি প্রা়েলআ সজজ্ঞাসি প্রশ্নাবী সবভাগ রদ়েদছ।
এফএসকউ পডার জন্য স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html

8 অনায অধায কিটায কগানীয়িা এফং ুযো
অপন্ার কডটা ুরিা অধার প্রকদল্পর ন্কলা়ে ন্তসন্েসি। একটি এদাদমদা ংখযা ়োর জন্য ন্ীদচ িাসকাভু ক্ত
ন্যান্য ববসলষ্ট্যগুসদি বযসক্ত ম্পদকে সকছু প্রকাল কদর ন্া , আউঅআসডএঅআ িার উদেলয এবং দিয র ককন্দ্র কি
অবাসদকর অগ্র কক রাদখ |

8.1 আউঅআচিএঅআ কগানীয়িা এফং িিয ুযো


ীচভি িিয ংগ্র কতয : আউঅআসডএঅআ িারা ংগৃীি কডটা অধার ন্ম্বর জাসর করা এবং অধার
ন্ম্বরধারীর পসরচ়ে সন্সিি করার উদেদলয ীমাবদ্ধ।দকবমাে

পসরচ়ে

িাপদন্র জন্য প্রািসমক কডটা

কযাপচার করা ়ে - ন্াম , জন্ িাসরখ , সি এবং ঠিকান্া এবং ফদটাগ্রাফ , েলটি অঙু দর ছাপ এবং
অআসর স্ক্যান্ মসন্বি বাদ়োদমসিক কডটা। সপিামািার/সভভাবদকর ন্াম বাচ্চাদের জন্য প্রদ়োজন্ী়ে িদব
ন্যদের জন্য ন়্ে। কমাবাআ ন্ম্বর এবং আদম অআসড ঐসিক।


ককানও কপ্রাপাআচরং এফং িযাচকংতয়য িিয ংগ্র কযা য়চন:

আউঅআসডএঅআ ন্ীসি এটিদক ধমে , বণে,

ম্প্রো়ে, কেসণ, জাসি, অ়ে এবং স্বাদিযর সিসির মদিা ংদবেন্লী বযসক্তগি িিয ংগ্র কিদক সন্দধাজ্ঞা
জাসর কদর।

আউঅআসড সদেদমর মাধযদম বযসক্তদের কপ্রাফাআসং ম্ভব ন়্ে কারণ ংগৃীি িিয

ন্াক্তকরণ এবং পসরচ়ে সন্সিিকরদণর জন্য প্রদ়োজন্ী়ে ীমাবদ্ধ।


কিটা এনচিন  প্রিযচয়ি কভচনগুচর:

অধার িাসকাভু সক্ত/অপদডট শুধুমাে লংাপেযুক্ত

সডভাআগুস বযবার কদর আউঅআসডএঅআ িারা রবরাসি ফ্ট়েযার সেদ়ে ঘদট। িান্সজদট ককাদন্া ফােঁ
করাধ করদি িিয ংগ্র করা মােআ এটি এন্সিপ্ট করা ়ে।.



িিয প্রকা - যাাঁ ফা নাকয় প্রচিচিয়া: আউঅআসডএঅআ অধার ডাটাদবদ বযসক্তগি িিয প্রকাল কদর ন্া।
অপসন্ যসে যাচাআকরদণর জন্য অপন্ার অধার বযবার কদরন্

, আউঅআসডএঅআদ়ের একমাে প্রসিসি়ো

' ন্ুদরাধটির জন্য "যােঁ" বা "ন্া"।


নযানয িাটাতফতয াতি আউঅআচিএঅআ িতিযয

চবযণ এফং ংতমাগ:

অধার ডাটাদব ন্য

ককাদন্া ডাটাদবদর াদি বা ন্য ডাটাদব ক রাখা িদিযর াদি সেযুক্ত ন়্ে।এর একমাে উদেলয
ককাদন্া পসরদবা প্রাসপ্তর পযোদ়ে



ককাদন্া বযসক্তর পসরচ়ে যাচাআ করা এবং এটি অধারধারদকর

ম্মসিদি।

8.2 চঅআচিঅতয কিটা ুযো
মস্ত অধারধারীর কডটা আউঅআসডএঅআর ককন্দ্রী়ে পসরচ়ে কডটা সরদপাসজটসরদি (সঅআসডঅর) সন্রাপে এবং
ুরসিি। সঅআসডঅর(CIDR)প্রদ়োজন্ী়ে ুরিা ছাডপদের াদি সন্বোসচি বযসক্ত

কের িারা

ববেুযসিন্ 

লারীসরকভাদব ংরসিি করা ়ে| একটি িযন্ত ুরসিি কডটা ভদল্ট উপব্ধ করা এন্সিপলন্ প্রযুসক্তগুসর াদি
কডটা ুরসিি | মস্ত যাদেদর সবলেটি ঠিকভাদব গড।
আউঅআসডএঅআ এর কাদছ কদঠার ুরিা এবং কোদরজ কপ্রাদটাক রদ়েদছ।
ুরিা ঙ্ঘদন্র জন্য জসরমান্া
গুরুির এবং পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয প্রকাদলর জন্য জসরমান্া ন্তভুে ক্ত। যাসকং বা সঅআসডঅ কর কডটার াদি
ককাদন্া ববধ স্তদিপ  সঅআসডঅরটিদি ককাদন্া ন্ন্ুদমাসেি প্রদবদলর জন্য, অধার অআন্, ২০১৬ ন্ুাদর
এর মারাত্মক লাসস্তমূক পসরণসি রদ়েদছ |

8.3 অচন কীবাতফ অনায অধায িিযকক অতযা ুযচেি কযতি াতযন
এআ ুরিা ভযাগুস ছাডা , আউঅআসডএঅআ অদরা কদ়েকটি ন্াআন্ পসরদবা রবরা কদর যা অপন্াদক
অপন্ার অধার সববরণগুস বযসক্তগি রাখদি এবং অপন্ার কডটাদি ুরিার
অদরা একটি স্তর যুক্ত করদি
া়েিা কদর। এআগুদা:


অধায অতিতটয আচিা: অপন্ার অধারটিদি করা মস্ত অপদডদটর কাান্ুিসমক আসিা কপদি
অপসন্ এআ পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্। এআ পসরদবার জন্য টিসপ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ
ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব।
টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্ : https://youtu.be/gLp33gyQWj0


অধায মািাআ করুন: এআ পসরদবাটি কয ককউ বযবার করদি পারদবন্

কয ককাদন্া উপিাসপি অধার

যাচাআ করদি।
টিউদটাসর়ো কেখদি স্ক্যান্ করুন্: https://youtu.be/2FOuvHUq3dc


আতভর/কভাফাআর নম্বয মািাআ করুন: অপসন্ এআ পসরদবাটি অপন্ার অধার অপন্ার আদম বা কমাবাআ
ন্ম্বর যাচাআ করার জন্য বযবার করদি পাদরন্।এআ পসরদবার জন্য টিসপ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ
ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব।

অধাকর অপন্ার আদম/কমাবাআ ন্ম্বরটি পরীিা করদি স্ক্যান্ করুন্: https://resident.uidai.gov.in/verifyemail-mobile


বািুত য়ার অআচি (চবঅআচি) কজনাতযটয: যসে অপসন্ অধার সভসত্তক প্রমাণীকরণ পসরদবা বযবার
করার ম়ে অপন্ার অধার ন্ম্বরটি কল়োর করদি চান্ ন্া , িদব অপসন্ ভাচুে ়ো অআসড বা সভঅআসড
- অপন্ার অধাদরর জন্য 16-সডসজদটর কটাদকন্ বযবার করদি পাদরন্। অপসন্ uidai.gov.in, এমঅধার
যাপ কিদক বা অধার এএমএ পসরদবাটির মাধযদম অপন্ার সভঅআসড উত্পন্ন করদি পাদরন্।

সভঅআসড ম্পদকে অদরা জান্দি স্ক্যান্ করুন্:https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
অধার এএমএ পসরদবা ম্পদকে অদরা জান্দি স্ক্যান্ করুন্:https://uidai.gov.in/contact-support/haveany-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
 অধায প্রভাণীকযতণয আচিা: এআ পসরদবাটি বযবার কদর , অপসন্ গি

6 মাদ অপন্ার িারা

ম্পাসেি প্রমাণীকরদণর সবলে কপদি পাদরন্।এআ পসরদবার জন্য টিসপ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ
ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব।
অধার প্রামাসণকরদন্র আসিা ম্পদকে অর জান্দি স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html


বাদ়োদমসিক ক/অন্ক: এআ পসরদবাটি অপন্াদক অধাদর অপন্ার বাদ়োদমসিকগুসদক ক এবং
িা়েীভাদব অন্ক করদি িম কদর। এআ পসরদবার জন্য টিসপ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদর
কপ্ররণ করা দব।

বাদ়োদমসিক ক/অন্ক পসরদবা ম্পদকে অদরা জান্দি স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html


অধার ক/অন্ক: অপসন্ যসে সন্দজর অধারটি বযবার করদি চান্ ন্া, িদব অপসন্ সন্দজর অধার
ন্ম্বরটি ক করদি পাদরন্। এটি কদর অপসন্ বাদ়োদমসিক, জন্িাসিক এবং টিসপ সভসত্তক প্রমাণীকরদণর
জন্য অধার, সভঅআসড এবং এএন্সএ কটাদকন্ বযবার কদর ককান্ প্রমাণীকরণ করদি িম দবন্
ন্া। অধারটি ককবমাে সভঅআসড (ভাচুে ়ো অআসড) বযবার কদর অন্ক করা যা়ে।এআ পসরদবার
জন্য টিসপ অপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব।

অধার ক/অন্ক পসরদবা ম্পদকে অর জান্দি স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html


পরাআন আতকওয়াআচ চযতলফা: এআ পসরদবাটি বযবার কদর , অপসন্ অপন্ার সডসজটাস স্বািসরি
অধার সববরণ বিসর করদি পাদরন্ যা অপসন্ কক়োআস উদেদলয বযবার করদি পাদরন্।
অধার কপপারদ ফাআন্
eKYC ম্পদকে অদরা জান্দি স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html

9 চবতমাগ যান্ডচরং
অপন্ার উদিগ প্রকাল করদি বা অধার ম্পসকে ি প্রসিসি়ো কল়োর
পদ়েন্ট বিসর কদরদছ।
ককদন্দ্রর েগুস কক

এআ মস্ত িযাটফমেগুস দজআ

করার জন্য আউঅআসডএঅআ সবসভন্ন িলে-

প্রদবলকযাগয এবং

া়েিার জন্য অপন্ার কাদছ কপৌেঁছাদি িম কদর।

আউঅআসডএঅআদ়ের মসপেি া়েিা
কয িযাটফমেগুসর মাধযদম অপসন্

আউঅআসডএঅআদ়ের াদি কযাগাদযাগ করদি পাদরন্ কগুস ':

9.1 অধায কমাগাতমাগ ককন্দ্র - কল্পরাআন 1947
অপসন্ সন্দজর যান্ডাআন্ বা কমাবাআ কফান্ কিদক 1947 কটা সি কল্পাআদন্ ক করদি পাদরন্ এবং স্ব়েংসি়ে
অআসভঅরএ কমাদডর মাধযদম া়েিা সন্ন্ বা অধার কক়োর এসেসকউটিদভর াদি কিা বুন্।

অধার

কযাগাদযাগ ককন্দ্র 12 টি ভাা়ে া়েিা কে়ে - সসন্দ, কিগু, িাসম, কন্নড, মাা়োাম, পাঞ্জাসব, মরাঠি, গুজরাটি,
বাংা, সড়ো, সম়ো এবং আংদরসজ |
অপসন্ সন্কটি অধার ককদন্দ্রর সবলে , অপন্ার অধার পসরদবা ন্ুদরাধগুসর সিসি পরীিা করদি পাদরন্

,

অপদডট প্রিযাখযাদন্র কিদে ঠিক প্রসি়োদি া়েিা কপদি পাদরন্ , অপন্ার াসরদ়ে যা়ো এন্দরাদমন্ট অআসড

কপদি পাদরন্, সভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্ বা কয ককাদন্া অধার পসরদবা ম্পদকে িিয কপদি পাদরন্- অধার
কযাগাদযাগ ককন্দ্র কক ক কদর|

9.2 আতভতরয ভাধযতভ ায়িা
অপসন্ অপন্ার প্রশ্নগুস/প্রসিসি়ো/পরামলে গুস

আদম করদি পাদরন্

বা অধার

ম্পসকে ি

সভদযাগ গুস

help@uidai.gov.in এ আদমদর মাধযদম পাঠাদি পাদরন্| এটি কযাগাদযাগ ককদন্দ্রর কপলাোরদের একটি উত্গীকৃ ি
ে পসরচান্া কদর।টিসকটিং সদেমটি অপন্ার মামার অআসড বিসর করদি িম কদর

,যা অপন্ার আদমদর

প্রসিসি়োদি অপন্ার াদি কল়ের করা দ়েদছ। অপসন্ এআ কক অআসডর উদ্ধৃসি সেদ়ে অপন্ার মামার সিসি
িযাক করদি পাদরন্।

9.3

অধায ওতয়ফাআট

অধার দ়েবাআটটি মস্ত অধার ম্পসকে ি িিয
ভাণ্ডার এবং ন্যান্য েরকারী ংিান্

, অধার ন্াআন্ পসরদবাসে , মস্ত আউঅআসডএঅআ ন্সির

এর জন্য এক-েপ গন্তবয | অপসন্ ভারদির কয ককাদন্া জা়েগা কিদক

অপন্ার কমাবাআ কফান্, কডস্ক্টপ বা যাপটপ কিদক আউঅআসডএঅআ দ়েবাআট www.uidai.gov.in যাদে করদি
পাদরন্।িিযগুস সন্ম্নসসখি লীদের ন্তগেি পৃিক করা ়ে:


অভায অধায চফবাগ: িাসকাভু সক্ত/অপদডট পদ্ধসি , অধার ককন্দ্রগুসর বিান্ , পূদবের যাপদ়েন্টদমন্ট
বুসকং, আঅধার ডাউন্দাড করা , িাসকাভু সক্ত/অপদডদটর পদর অধার বিাদন্র পরীিা করা , ারাদন্া
আঅআসড / আউঅআসড পুন্রুদ্ধার করা, অধার পুন্রা়ে মুদ্রদণর অদেল আিযাসে |



আউঅআচিএঅআ চফবাগ ম্পতকত: এআ সবভাগটি আউঅআসডএঅআ েৃসষ্ট্ এবং সমলদন্র লিে াবী , াংগঠসন্ক
কাঠাদমা, অআন্ কাঠাদমার পালাপাসল কিৃে পদির গঠন্ , সবসধ, সবসধসবধান্, সবজ্ঞসপ্ত এবং আউঅআসডএঅআ-র
াদি কাদজর ুদযাগগুস

https://uidai.gov.in/about-uidai.html এ সবস্তৃ িভাদব অধার ম্পসকে ি িিয

রবরা কদর |


ফাস্তুিন্ত্র চফবাগ: প্রমাণীকরণ যন্ত্র , বাদ়োদমসিক যন্ত্র, প্রমাণীকরণ ন্সি , সকউঅর ককাড সরডার এবং
কপপারদ আ-কক়োআস ম্পসকে ি িিয এআ সবভাদগর মাধযদম

https://uidai.gov.in/ecosystem.html

এ যাদে করা যাদব |


কমাগাতমাগ এফং ায়িা চফবাগ: অপসন্ আউঅআসডএঅআ সডদরক্টসর এবং ংসিষ্ট্ অঞ্চসক কাযোদ়ে
এবং আউঅআসডএঅআ দ়েবাআদট রিণাদবিণ প্রসি়োধীন্ সভদযাগ সবভাগ
https://uidai.gov.in/contact-support.html কিদক কযাগাদযাগ করদি পাদরন্

অপসন্ দ়েবাআদট সবসভন্ন উপব্ধ পসরদবা বযবার করদি পাদরন্। অপসন্ আউঅআসডএঅআ েদর কযাগাদযাদগর
সববরণ কপদি পাদরন্। দ়েবাআটটিদি প্রা়েলআ সজজ্ঞাসি প্রশ্নাবীর জন্য একটি উত্গীকৃ ি সবভাগ রদ়েদছ
(এফএসকউ)যা মস্ত অধার প্রসি়ো এবং পসরদবাসে ম্পসকে ি প্রশ্নগুসর সবলে উত্তর কে়ে।
ফাক্স ফািতা:কয ককাদন্া সভদযাদগর জন্য অপসন্ ন্াআদন্ সভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্:
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint এবং এমন্সক অপন্ার সভদযাদগর সিসি িযাক করকি পাদরন্:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus

9.4 অধায িযাটফট
অপন্ার জন্য একটি ন্িু ন্ টাচ পদ়েন্ট যুক্ত কদর , আউঅআসডএঅআ অধার দ়েবাআদট চযাটবট পসরদবা চাু
কদরদছ। চযাদটর মাধযদম অপসন্ অধার ম্পসকে ি অপন্ার প্রশ্ন সজজ্ঞাা করদি পাদরন্।
অপন্াদক ককব
uidai.gov.in পসরেলেন্ করদি দব এবং পৃষ্ঠার ডান্সেদক ন্ীদচর ককাণা়ে বসিি
‘অস্ক্ অধার’ অআকন্টি সিক
করদি দব। ‘অস্ক্ অধার’ চযাটবট িাত্িসণকভাদব অপন্ার প্রদশ্নর ঠিক উত্তর কে়ে। অপসন্ অমাদের চযাটদবাদটর
জন্য একটি প্রসিসি়ো  রাখদি পাদরন্ এবং এআ পসরদবাটি উন্নি করদি অপন্ার পরামলেগুস ংযুক্ত কদর
অমরা অন্সন্দি ব ।

9.5 কাযার চভচিয়া
কালযা সমসড়ো দ্রুি অজদকর সবদের কযাগাদযাদগর বদচদ়ে পছন্দআ এবং যাদেদযাগয কমাদড রূপান্তসরি দি।
অধার কালযা সমসড়োর প্রভাব এবং বযবার কবাদঝ এবং অধারধারীদের একাসধক িযাটফদমে কপৌেঁছাদন্ার প্রস্তাব
কে়ে।
9.5.1 চপচয়ার কাযার চভচিয়া কপ্রাপাআর:
অপসন্ সন্ম্নসসখি ামাসজক সমসড়ো িযাটফদমে টিম আউঅআসডএঅআ-কি কপৌেঁছাদি পাদরন্:
9.5.1.1 টু আটায :
আউঅআসডএঅআ-র সন্ম্নসসখি সফসল়ো টু আটার যাদন্ডগুস রদ়েদছ:
জািীয় মত াতয়:


@Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – সফস়ো অধার কােমার কক়োর যাদন্ড



@UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) –যাদন্ডটি কযখাদন্ অপসন্ অধার ম্পসকে ি মস্ত িিয/কঘাণা
পাদবন্



@ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – আউঅআসডএঅআদ়ের সআর সফস়ো কপ্রাফাআ

অঞ্চচরক স্ততয:


@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) -অধার অঞ্চসক

কাযো়ে

চন্ডীগদডর

রকারী টু আটার যাকাউন্ট। চন্ডীগড ,জম্মু-কাশ্মীর,োখ,সর়োন্া, সমাচ প্রদেল এবং পাঞ্জাব ম্পসকে ি






প্রদশ্নর জন্য সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্|
@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – -অধার অঞ্চসক কাযো়ে সেসির রকারী টু আটার
যাকাউন্ট। সন্উসেসি, মধযপ্রদেল, রাজিান্ বা উত্তরা খন্ড ঞ্চ ম্পসকে ি কয
ককাদন্া প্রদশ্নর জন্য
সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।
@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - অধার অঞ্চসক কাযো়ে মুম্বাআ -র রকারী
টু আটার যাকাউন্ট।মারাষ্ট্র , গুজরাট, কগা়ো, েমন্  সেউ এবং োদ্রা  ন্গর াদভস ঞ্চ ম্পসকে ি
প্রদশ্নর জন্য সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।
@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) – অধার অঞ্চসক কাযো়ে
কবিাুরুর
রকারী টু আটার যাকাউন্ট। কণোটক, ককর, িাসমন্াডু, পুডুদচসর এবং িিীদপর ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য
সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।







@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) -আউঅআসডএঅআ অঞ্চসক কাযো়ে
া়েদ্রাবাে এর রকারী টু আটার যাকাউন্ট।ন্ধ্রপ্রদেল , কিদিান্া, সডলা, ছসত্তলগড এবং অন্দামান্ 
সন্দকাবর িীপপুঞ্জ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।
@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - আউঅআসডএঅআ অঞ্চসক কাযো়ে রােঁসচর রকারী
টু আটার যাকাউন্ট। ঝাডখণ্ড, সবার এবং পসিমবি ঞ্চ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য
সধবাীরা এআ
যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।
@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - আউঅআসডএঅআ অঞ্চসক কাযো়ে দণৌর
রকারী টু আটার যাকাউন্ট । উত্তরপ্রদেল ঞ্চ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য

সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট

কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।
UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - আউঅআসডএঅআ অঞ্চসক কাযো়ে গু়োাটির
রকারী টু আটার যাকাউন্ট। অাম , কমঘা়ে, ন্াগাযান্ড, মসণপুর, সমদজারাম, রুণাচ প্রদেল, সেপুরা এবং
সসকম ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য সধবাীরা এআ যাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্ |
অপসন্ রাসর টু আট বা রাসর বািে ার মাধযদম আউঅআসডএঅআ কপৌেঁছাদি পাদরন্। অমাদের ামাসজক
কযাগাদযাদগর মাধযদম সভদযাগ পসরচান্া ে অপন্াদক া়েিা করদব।


9.5.1.2 কপফুক :
আউঅআসডএঅআদ়ের কফবুদক একটি মাে সফস়ো পৃষ্ঠা রদ়েদছ - www.facebook.com/AadhaarOfficial. অপসন্
ককব কফবুদক @ অধার সফস়ো ন্ুন্ধান্ করদি পাদরন্ এবং মস্ত বেদল িদিযর জন্য অমাদের পছন্দ
/ন্ুরণ করুন্। সন্সেে ষ্ট্ প্রদশ্নর জন্য , অপসন্ অমাদের একটি বযসক্তগি বািে া বা অমাদের কয ককান্ কফবুক
কপাদে মন্তবয করদি পাদরন্।
9.5.1.3 আউটিউফ :
সফস়ো অধার চযাদন্টি আউটিউদব
https://www.youtube.com/user/AadhaarUID- এর মাধযদম মস্ত
বযবারকারীর কাদছ যাদেদযাগয।
অপসন্ আউটিউদব ‘অধার আউঅআসড ’ ন্ুন্ধান্ করদি এবং অমাদের
সফস়ো চযাদন্ টি াবিাআব করদি পাদরন্।
এআ চযাদন্টিদি অমাদের ন্াআন্ পসরদবাসের মস্ত
টিউদটাসর়ো সভসড, অধার ম্পসকে ি িিয ম্পসকে ি সভসড, অমাদের মস্ত টিসভ সবজ্ঞাপন্, সবদল বািে া, ংবাে
প্রসিদবেন্, প্রসিদযাসগিার সভসড এবং অর দন্দকর কিসে উত্গে করা দ়েদছ।
িিযবহু ়ো ছাডা ,
চযাদন্টি অপন্াদক ারা কেল জুদড অধারধারীদের িারা সন্সমেি অিযেজন্ক সভসড ামগ্রীর এক ঝক কে়ে।
অপসন্ অমাদের সভসডগুসদি একটি মন্তবয বা প্রসিসি়ো কল়ের করদি পাদরন্।
9.5.1.4 আনস্টাগ্রাভ :
আউঅআসডএঅআ ম্প্রসি আন্োগ্রাদম অধার সফসল়ো কােমার কক়োর যাকাউন্ট চাু কদরদছ। অপসন্ অমাদের
ন্ুরণ করদি পাদরন্ @aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official). কয ককাদন্া সন্সেে ষ্ট্ প্রদশ্নর
জন্য, অপসন্ অমাদের রাসর বািে া পাঠাদি পাদরন্ এবং অমাদের ে প্রসিসি়ো জান্াদব।
9.5.1.5 চরঙ্কিআন :
আউসন্ক অআদডসন্টসফদকলন্ িসরটি ফ আসন্ড়োর সফসল়ো কপজটি 
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. অমরা এআ কপ্রাফাআটিদি
অধার ম্পসকে ি িিয এবং ংবাে কল়ের কসর।
9.5.2

বুয়া কপ্রাপাআর/ফযফাযকাযীয যাকাউন্ট কিতক াফধান িাকুন

আউঅআসডএঅআদ়ের মস্ত সফসল়ো কালযা সমসড়ো কপ্রাফাআগুস যাচাআকৃ ি এবং এটি অপন্াদক ককব

সফস়ো কপ্রাফাআগুস ন্ুরণ/কযাগাদযাগ করার পরামলে কে ়ো দি । জা কপ্রাফাআ কপাদে র সকছু সবো
করদবন্ ন্া। অধার বা আউঅআসডএঅআ ়োর জন্য কপাে করা ককাদন্া ামাসজক সমসড়ো যাকাউদন্টর াদি
কদিাপকিদন্ জসডি বা অপন্ার িিয ভাগ করদবন্ ন্া। ে়ো কদর মদন্ রাখদবন্ কয ককাদন্া বযসক্ত যসে িাদের
ামাসজক সমসড়ো কপ্রাফাআদ অধার সফস়ো কপ্রাফাআটিদক িাদের কাদজর জা়েগা সাদব যুক্ত কদর িাদকন্
িদব এর িে এআ ন়্ে কয সিসন্/ িারা আউঅআসডএঅআদ়ের কমেচারী। ককাদন্া বযসক্ত র িারা কমেদিদের োসব
সন্সিি করদি ে়ো কদর uidai.gov.in- এ কযাগাদযাগ সডদরক্টসরটি কেখুন্।

9.6 অধায অঞ্চচরক চপভূ
আউঅআসডএঅআ সন্ধোসরি রাজযমূ এবং ককন্দ্রলাসি ঞ্চগুসর সবদ়ে কাযেিম পসরচান্ার,সি়োকাপ
পসরচান্া এবং আুয করদজাসউলন্ করার ুসবধাদিে ৮ টি অঞ্চসক সফ (অর) গঠন্ কদরদছ।প্রসিটি
অরর ন্তভুে ক্ত ঞ্চ ন্ুযা়েী এটির সন্ধোসরি এখসি়োর িাদক এবং সন্সেে ষ্ট্ ঞ্চ ম্পসকে ি কাজকমে এবং
সভদযাগ পসরচান্া কদর। ম্পসকে ি অঞ্চসক কাযোদ়ের কযাগাদযাদগর সবলেটি এখাদন্ পা়ো যা়ে:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
8 টি অঞ্চসক কাযো়েগুস এখাদন্ বসিি:
 চনউ চেচি – সন্উ সেসি, মধযপ্রদেল, রাজিান্ এবং উত্তরাখণ্ড ঞ্চ কক ন্তভুে ক্ত কদর


কফঙ্গারুরু, কণত াটক - কণোটক, ককর, িাসমন্াডু, পুডুদচসর এবং িিীপ ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর



িচন্ডগড-চসন্ডগড, জম্মু  কাশ্মীর, াোখ, সর়োন্া, সমাচ প্রদেল এবং পাঞ্জাব ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর



ভুম্বআ, ভাযাষ্ট্র - মারাষ্ট্র, গুজরাট, কগা়ো, েমন্  সেউ এবং োদ্রা  ন্গর াদভস ঞ্চদক
ন্তভুে ক্ত কদর



যাাঁচি, ঝাডখন্ড - ঝাডখন্ড, সবার এবং পসিমবি ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর



গুয়াাটি, অাভ- অাম, কমঘা়ে, ন্াগাযান্ড, মসণপুর, সমদজারাম, রুণাচ প্রদেল, সেপুরা  সসকম
ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর



রতণৌ, উিযপ্রতে - মগ্র উত্তর প্রদেল ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর



ায়দ্রাফাে, কিতরঙ্গানা – ন্ধ্রপ্রদেল, কিদিান্া, সডলা, ছসত্তগড এবং অন্দামান্  সন্দকাবর িীপপুঞ্জ
ঞ্চদক ন্তভুে ক্ত কদর

অঞ্চসক কাযো়েগুসর কযাগাদযাদগর সবলে কপদি স্ক্যান্ করুন্:

https://uidai.gov.in/contact-support/contact-

directory/regional-offices.html

10 অধায অআন ২০১৬
আউঅআসডএঅআ একটি সবসধবদ্ধ কিৃে পি কযটি ২৬মাচে ২০১৬ কি অসধকাসরক কগদজদট প্রকাসলি অধার (অসিেক
িযমাোর সবিরণ এবং ন্যান্য ভিুে সক, ুসবধা এবং পসরদবাসে)সধসন়্েম,২০১৬ এর সবধাদন্র ধীদন্ প্রসিসষ্ঠি
করা দ়েদছ |
আউঅআসডএঅআ কক 12 জুাআ, 2016 এ একটি কিৃে পি সাদব বসি করা দ়েসছ। ডাঃ এ সব পাদন্ড কক 21 কল
জুাআ, 2016-এ আউঅআসডএঅআদ়ের প্রিম সআ সাদব সন্দ়োগ

করা দ়েসছদা । কচ়োরপারন্ এবং কিৃে পি

েযদের 12আ কদপ্টম্বর 2016 এ সন্দ়োগ করা দ়েসছদা ।ধারা 21 বাদে অধার অআদন্র মস্ত ধারা গুস কক
একআ সেদন্ সবজ্ঞাসপি করা দ়েসছ।
সন্ম্নসসখি সবসধসবধান্গুস 14আ কদপ্টম্বর, 2016 কি সবজ্ঞাসপি করা


দ়েসছ:

ভারিী়ে সবসলষ্ট্ পসরচ়ে প্রাসধকরণ(কিৃে পদির ভা়ে বযবাদ়ের কন্দেন্)অআন্,২০১৬(২০১৬ াদর

ন্ং 1)


অধার(িাসকাভু সক্ত এবং অপদডট)সবসধমাা, ২০১৬ (২০১৬ াদর ন্ং 2)



অধার(প্রমাণীকরণ)সবসধমাা,২০১৬(২০১৬ াদর ন্ং৩)



অধার(কডটা ুরিা)সবসধমাা,২০১৬(২০১৬ এর ন্ং 4)



অধার(িিয কল়ের কদর কন়্োর)সবসধমাা, ২০১৬(২০১৬এর ন্ং ৫)

ভারিী়ে সবসলষ্ট্ পসরচ়ে প্রাসধকরণ (আউঅআসডএঅআ)ভারি রকাদরর আদকিসন্ে এবং িিয প্রযুসক্ত মন্ত্রদকর
(এমআঅআটি়োআ)ধীদন্ একটি সবসধবদ্ধ কিৃে পি সাদব কাজ কদর।
10.1 আউঅআচিএঅআ এয োচয়ত্ব
আউঅআসডএঅআ অধার অআন্
2016 এর অিা়ে অধার িাসকাভু সক্ত এবং প্রমাণীকরদণর জন্য ো়েবদ্ধ।
োস়েত্বগুসর মদধয রদ়েদছ:
 অধার জীবন্চদির মস্ত স্তদরর পাদরলন্ এবং পসরচান্া


ন্ীসি উন্ন়েন্



বযসক্তদের অধার ন্ম্বর কে়োর জন্য পদ্ধসি এবং বযবিা



প্রমাণীকরদণর কমেিমিা

11 অধায ম্পচকতি প্রাচঙ্গক চফবাগ(িাচরকাবুচক্ত এফং অতিট)চফচধভারা, ২০১৬
অপন্ার িাসকাভু সক্ত এবং অপদডট অধার (িাসকাভু সক্ত এবং অপদডট) সবসধমাা , 2016 িারা পসরচাসি ়ে।
অপন্ার াদি রাসর প্রাসিকিার সবসধগুস ন্ীদচ পুন্রুত্পােন্ করা দা অপন্ার জ্ঞািাদিে:

11.1 চদ্বিীয় ধযায় – চনফাীয িাচরকাবু চক্ত প্রচিয়া
3. িাসকাভু সক্তর জন্য বাদ়োদমসিক িিয প্রদ়োজসন়্ে-

(1) িাসকাভু সক্ত প্রসি়োকাীন্ ক বযসক্ত(পােঁচ বছদরর কম ব়েী সলশু ছাডা) কিদক সন্ম্নসসখি
বাদ়োদমসিক িিযগুস ংগ্র করা দব:
(i) মুদখর সচে;
(ii) মস্ত েলটি অিুদর ছাপ; এবং
(iii) উভ়ে অআসরদলর স্ক্যান্।
(2) এআ উদেদলযর জন্য কিৃে পি কিৃে ক িারা বাদ়োদমসিক িিয ংগ্রদর মান্ক সন্সেে ষ্ট্ করা দব।
4. িাসকাভু সক্তর জন্য জন্িাসত্বক িিয প্রদ়োজসন়্ে(1) সন্ম্নসসখি জন্িাসিক িিযগুস িাসকাভু সক্তর ধীদন্ িাকা মস্ত বযসক্ত(পােঁচ বছদরর কম ব়েী সলশু ছাডা)
কিদক ংগ্র করা দব:
(i) ন্াম
(ii) জন্সিসি
(iii) সি
(iv) অবাসক ঠিকান্া
(2) সন্ম্নসসখি জন্িাসিক িিয গুস সিসরক্ত রূদপ িাসকাভু সক্তর ম়ে ংগ্র করা কযদি পাদর
িাসকাভু সক্ত প্রসি়োধীন্ বযসক্তর সবকদল্প:
(i) কমাবাআ ন্ম্বর
(ii) আদম ঠিকান্া
(3) পসরসচসি সভসত্তক িাসকাভু সক্তর কিদে সন্ম্নসসখি সিসরক্ত িিয ংগ্র করা দব:
(i) পসরসচসির ন্াম
(ii) পসরসচসির অধার ন্ম্বর
(4) পসরবাদরর প্রধান্ সভসত্তক িাসকাভু সক্তর কিদে সন্ম্নসসখি সিসরক্ত িিয ংগ্র করা দব:
(i) পসরবাদরর প্রধাদন্র ন্াম
(ii) ম্পকে
(iii) পসরবাদরর প্রধাদন্র অধার ন্ম্বর
(iv) পসরবাদরর প্রধাদন্র বাদ়োদমসিক িদিযর একটি পদ্ধসি
(5) উপদরাক্ত জন্িাসিক িিযগুসর মান্ এআ উদেদলযর জন্য কিৃে পি কিৃে ক িারা সন্সেে ষ্ট্ করা দব।
(6) জন্িাসিক িদিযর মদধয

বণে,ধমে,জাসি,উপজাসি,জাসিভু সক্ত,ভাা,পাে্ িার করকডে, অ়ে বা সধবাীর

সচসকত্ার আসিা ন্তভুে ক্ত িাকদব ন্া।
5. পােঁচ বছদরর কম ব়েী সলশুদের িাসকাভু সক্তর জন্য প্রদ়োজন্ী়ে িিয (1) পােঁচ বছদরর কম ব়েী বাচ্চাদের জন্য , সন্ম্নসসখি জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয ংগ্র করা
দব:
(a) ন্াম
(b) জন্সিসি
(c) সি
(d) কয ককাদন্া একটি পযাদরদন্টর িাসকাভু সক্ত অআসড বা অধার ন্ম্বর, সপিা বা মািা উভ়েআ
কবেঁদচ িাকার কিদে মা কক প্রধান্িা কে়ো ়ে বা সভভাবক| এমন্ সপিা-মািার বা
সভভাবদকর অধার ন্ম্বর বা আঅআসড বাধযিামূক, এবং ম্পদকে র কিে করকডে করা দব।
(e) এআ সলশুটির  সেযুক্ত সপিামািা/সভভাবদকর ঠিকান্া একআ ়ো চাআ |
(f) সলশুটির মুদখর সচে কযাপচার করা দব|িাসকাভু সক্তর ম়ে কয ককাদন্া একটি
পযাদরদন্টর/সভভাবকদক বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার িবা প্রমাণীকৃ ি করা দব ।

,

(2) সেযুক্ত সপিামািা/সভভাবক এবং ন্তাদন্র মদধয ম্পকে িাপদন্র জন্য িফস

2-কি িাসকাভু ক্ত

সাদব ম্পদকে র প্রমান্ (সপঅর)ন্সিটি িাসকাভু সক্তর ম়ে ংগ্র করা দব।দকবমাে কআ

মস্ত

সলশুদেরআ ম্পদকে র প্রমান্(সপঅর)ন্সির সভসত্তদি িাসকাভু ক্ত করা কযদি পাদর , যাদের ন্াম ম্পদকে র
ন্সিদি সসপবদ্ধ রদ়েদছ।
6. বাদ়োদমসিক বযসিিম  বাসন্দাদের িাসকাভু সক্ত –
(1) অঘাি, সবকৃ সি, অিু/াি ককদট কফা বা ন্য ককাদন্া প্রাসিক কারদণ অিুদর ছাপ রবরা করদি
িম বাসন্দাদের জন্য, এআ জািী়ে বাসন্দাদের ককবমাে অআসর স্ক্যান্ ংগ্র করা দব।
(2) এআ সবসধ িারা উদিসগি ককাদন্া বাদ়োদমসিক িিয রবরা করদি িম বাসন্দাদের জন্য কিৃে পি
িাসকাভু সক্ত এবং অপদডট ফ্ট়েযারটিদি এআ জািী়ে বযসিিমগুস পসরচান্া করার জন্য রবরা
করদব, এবং এআ উদেদলয কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি ন্ুাদর এ জািী়ে িাসকাভু সক্ত করা দব।

11.2 ধযায় IV- চনফাীয িতিযয অতিট
16. পসরচ়ে িিয অপদডট করার জন্য ন্ুদরাধ এআ ধযাদ়ে ুসন্সেে ষ্ট্ অপদডট পদ্ধসি ন্ুাদর অআদন্র ধারা ৩১ এর ধীন্ সন্সেে ষ্ট্ কিদে অধার ন্ম্বরধারক
িার জন্িাসিক িিয বা বাদ়োদমসিক িিয পসরবিে ন্ করদি পাদরন্।
17. বাচ্চাদের জন্য বাধযিামূক অপদডট কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি ন্ুাদর পােঁচ বছর ব়েদ এবং পদন্র বছর ব়ে জেদন্র পদর বাচ্চাদের
বাদ়োদমসিক িিয অপদডট করার প্রদ়োজন্ দব কিৃে পদির।
19. সধবাীদের িিয অপদডট করার পদ্ধসি —
সঅআসডঅর একি বাসন্দাদের িিয অপদডট করার প্রসি়োটি সন্ম্নসসখি কমাদডর মাধযদম করা কযদি পাদর: (a) পাদরটর এবং/বা ুপারভাআজাদরর া়েিা়ে কয
ককাদন্া িাসকাভু সক্তর ককদন্দ্র। সধবাীদক
বাদ়োদমসিকভাদব প্রমাসণি দি দব এবং অপদডট করার জন্য পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয  িার অধার
ন্ম্বরটি রবরা করদি দব।
(b) ন্াআন্ কমাড: অধার ন্ম্বর এবং সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বরটি প্রসবষ্ট্ করার পদর মদন্ান্ীি কপাটোদর
মাধযদম জন্িাসিক িিয ন্াআদন্ অপদডট করা কযদি পাদর।সন্বসন্ধি কমাবাআ ন্ম্বদর কপ্রসরি ়োন্টাআম পা়োদডের (টিসপ) মাধযদম প্রমাণীকরণ করা দব।
সন্বাীদক অপদডট েযাটা িযাক করার জন্য একটি অপদডট অআসড
কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি ন্ুাদর পসরবসিে ি অধার

জাসর করা দব এবং এআ উদেদলয র জন্য

পেটি লারীসরক বা ববেুযসিন্

রূদপ বাসন্দাদক

রবরা করা কযদি পাদর। অপদডট বন্ করার জন্য বযবহৃি ফমেযাট , কটমদিট, কচকসদের াদি অপদডট, মান্,
সন্দেে সলকাগুস ন্ুরণ করার পদ্ধসিগুস এআ উদেদলয কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি সাদব িাকদব।
20. ুসবধার সফ —
কিৃে পি করসজস্ট্রারদের জন্িাসিক িিয এবং বাদ়োদমসিক িিয অপদডদটর জন্য বাসন্দাদের কাছ কিদক ুসবধা
সফ অো়ে করার ন্ুমসি সেদি পাদর,কযটি কিৃে পি কিৃে ক িারা সন্সেে ষ্ট্ পসরমাদণর কচদ়ে কবসল ন্া ়ে |

11.3 ধযায় VI- অধায নম্বয এফং চযিয় ম্পচকতি িতিযয ফাচিরিা ফা চনচিয়িা
27. অধার ন্ম্বর বাে কে়োর জন্য মামাগুস (1) সন্ম্নসসখি পসরসিসিদি একটি অধার ন্ম্বরধারীর অধার ন্ম্বর বাসি করা দব: (a) যসে এটি প্রসিসষ্ঠি ়ে কয একআ বযসক্তদক একাসধক অধার ন্ম্বর জাসর করা দ়েদছ
, িদব
পূদবের িাসকাভু সক্ত কিদক সন্ধোসরি অধার ন্ম্বরটি পসরবসিে ি রাখা দব এবং পরবিী মস্ত
অধার ন্ম্বর বাসি করা দব।
(b) কযখাদন্ সন্ধোসরি সন্দেে সলকা ঙ্ঘন্ কদর অধার ন্ম্বর বিসর করা দ়েদছ: (i) "ফদটা ন্ ফদটা" কিদে কযখাদন্ ককার বাদ়োদমসিদকর িিয

উপব্ধ কন্আ : কযখাদন্

িাসকাভু সক্ত ককদন্দ্র ন্িু ন্ ছসব কিাার পসরবদিে িাসকাভু সক্তর জন্য একটি সবেযমান্

ফদটাগ্রাফ বযবহৃি ়ে , এবং কযখাদন্

িাসকাভু সক্তর

ম়ে মূ বাদ়োদমসিক িিয

কযাপচার করা ়ে সন্, ক কিদে সধবাীর অধার ন্ম্বর বাসি করা দব।
(ii) "সমিযা বাদ়োদমসিক বযসিিম" কক:

কযখাদন্ ‘বাদ়োদমসিক বযসিিম ’ এর মামা

সাদব িাসকাভু সক্ত ভু ভাদব করা দ়েদছ, কখাদন্ অধার ন্ম্বর বাসি করা দব।
(iii) কযখাদন্ ককাদন্া প্রাপ্তব়েস্ক্ বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার এডাদন্ার জন্য পােঁচ বছদরর
কম ব়েী সলশু সাদব িাসকাভু ক্ত দ়েদছন্, কখাদন্ অধার ন্ম্বর বাসি করা দব।
(iv) ন্য ককাদন্া কারদণ কিৃে পি কক প্রিারণামূক িাসকাভু সক্তর জন্য বাসি করার
প্রদ়োজন্ ়ে |
(2) বাসি ়োর পদর , কিৃে পি কিৃে ক িারা অধার ন্ম্বরধারী কক প্রেত্ত পসরদবাগুস িা়েীভাদব িম
করা দব।
28. অধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করার জন্য মামাগুস (1) অধার ন্ম্বরধারীর অধার ন্ম্বর
(a) "ফদটা ন্ ফদটা" এবং
ন্িু ন্ ছসব কিাার পসরবদিে
বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার

সন্ম্নসসখি পসরসিসিদি সন্সি়ে করা দব:
মূ বাদ়োদমসিক িিয উপভয: কযখাদন্ িাসকাভু সক্তর ককদন্দ্র একটি
একটি সবেযমান্ ফদটাগ্রাফ বযবহৃি ়ে এবং কযখাদন্ সধবাীর মূ
করা দ়েদছ , কখাদন্ অধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা দব, এবং বাসন্দা

কক িার ছসব অপদডট করার জন্য বা দব। িােঁর ছসবটি ফ অপদডট ়োর পদর , অধার
ন্ম্বরটি অবার সি়ে করা কযদি পাদর।
(b) "সমিযা অংসলক বাদ়োদমসিক বযসিিম" কক: কযখাদন্ বাদ়োদমসিক িদিযর মন্বদ়ে সন্সেে ষ্ট্
ববসলষ্ট্যগুস সধবাীর িারা রবরা করার মদিা বিাদন্ িাকা দি কযাপচার করা ়েসন্
কখাদন্ অধার ন্ম্বরটি সড-যাসক্টদভট করা দব।
(c) পরবিী পযোদ়ে কযখাদন্ পা়ো যা়ে কয ববধ মিেন্কারী
ন্সি ছাডাআ িাসকাভু সক্ত করা
দ়েদছ, কখাদন্ অধার ন্ম্বর ধারক িারা ববধ মিেন্কারী ন্সি রবরা

কদর অপদডট ন্া

করার বসধ পযেন্ত অধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা দব |
(d) কযাপচার করা িিযগুস খারাপ কডটা িাকার কারদণ সচসেি করা দ়েদছ
প্রদ়োজন্

(কযমন্ সমে/ স্বাভাসবক

সধবাীর জন্িাসিক িদিয ংেী়ে

এবং অপদডদটর

বাদ়োদমসিদের িিয , অপসত্তজন্ক/ন্ুপূরক লব্দ এবং
ভাা, 'উফে' বা 'উপন্যা' বযবার কদর একক ন্াদম

একাসধক ন্াম) , অধার ধারদকর িারা অপদডট ন্া করা পযেন্ত

অধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা

দব।
(e) কযখাদন্ সলশু পােঁচ বা পদন্দরা বছর ব়েদর দ়ে কগদছ সকন্তু এআ ব়ে জেদন্র েুআ বছদরর
মদধয ক িার বাদ়োদমসিক িিয অপদডট করদি বযিে

দ়েদছ, কআ কিদে িার অধার ন্ম্বরটি

সন্সি়ে করা দব |এমন্ কিদে কযখাদন্ অধারটি সন্সি়ে ়োর

এক বছদরর মাসপ্তর পদর 

অপদডট করা ়েসন্ কখাদন্ অধার ন্ম্বরটি বাে কে়ো দব।
f) ন্য ককাদন্া মামা়ে কিৃে পি কিৃে ক উপযুক্ত সাদব সবদবসচি সাদব সন্সি়েকরদণর প্রদ়োজন্
দ ।

(2) সন্সি়ে ়োর পদর , কিৃে পদির িারা অধার ন্ম্বরধারক কক রবরাসি পসরদবাগুস িিিন্ পযেন্ত
িা়েীভাদব বন্ধ িাকদব যিখন্ ন্া অধার ন্ম্বরধারী সন্দজর িিয অপদডট বা ংদলাধন্ করার কছ, যার
কারদণ িার অধার ন্ম্বরটি কিৃে পি কিৃে ক সন্সি়ে করা দ়েদছ।
29. বাে কে়ো বা সন্সি়েকরদণর কিদে প্রদ়োজন্ী়ে িেন্ত –
(1) ম্ভাবয কক সাদব বাে কে়ো বা সন্সি়েকরদণর প্রদ়োজন্ সাদব সচসেি বা ন্াক্ত করা
ককাদন্া কিদে
সফল্ড িেদন্তর প্রদ়োজন্ দি পাদর যার মদধয কআ বযসক্তর শুন্াসন্ ন্তভুে ক্ত িাকদি পাদর যার অধার ন্ম্বর বাে
কে়ো বা সন্সি়ে করদি চা়ো দ়েদছ।

(2) কিৃে পি কিৃে ক মদন্ান্ীি একটি ংিা পরীিা/ন্ুন্ধান্ করদব এবং এআ উদেদলয কিৃে পি িারা
সন্ধোসরি পদ্ধসি ন্ুাদর কিৃে পিদক একটি প্রসিদবেন্ জমা কেদব।
(3) প্রসিদবেন্ পা়োর পদর কিৃে পি প্রদ়োজন্ী়ে বযবিা গ্রণ করদি পাদর এবং ককাদন্া অধার ন্ম্বর বাে
কে়োর বা সন্সি়ে করার সদ্ধান্ত কিৃে পদির কাদছ িাদক।
30. অধার ন্ম্বরধারীর াদি কযাগাদযাগ (1) ককাদন্া অধার ন্ম্বর ধারকদক এএমএ, সন্বসন্ধি আ-কমআ অআসড, কটস-কসং, সচঠি বা কিৃে পি
কিৃে ক উপযুক্ত বদ গণয করার মদিা উপাদ়ে কারণগুসর াদি িাদের অধার ন্ম্বরটি বাে কে়ো বা
সন্সি়ে করার সবদ়ে বসি করা দব।
(2) এআ জািী়ে বাে কে়ো বা সন্সি়েকরণ ম্পসকে ি ককাদন্া অধার ন্ম্বরধারীর কয ককাদন্া সভদযাগ
কিৃে পি কিৃে ক প্রসিসষ্ঠি সভদযাগ সন্ষ্পসত্ত বযবিার মাধযদম মাধান্ করা কযদি পাদর।
31. ংদলাধন্ কাযে —
(1) একাসধক অধার ন্ম্বর ছাডা ন্যান্য ককাদন্া কারদণ অধার ন্ম্বর বাে কে়োর কিদে , সধবাীদের
পুন্রা়ে ন্াম ন্সিভু ক্ত করদি দব।
(2) সন্সি়ে ়োর কিদে, কিৃে পি কিৃে ক প্রেত্ত সন্দেে সলকা বা ন্ীসিমাা ন্ুযা়েী ককাদন্া বাসন্দাদক িার
পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয অংসলক বা ম্পূণে প্রদ়োজন্ সদদব অপদডট করদি দব।
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