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বূ থভকা
এআ প্রনলক্ষণ মযোিুয়োটি
করোয় |

আউনিক অআডডনিনিডকলি থনরটি ি আনিয়ো
(আউঅআনডএঅআ) এ ং অধোবরর

ডে পনরচয়

এআ মনডউটি  পোঠকডের আউঅআনডএঅআ এ ং অধোডরর ন ডয় েৃঢ় নলক্ষো বেয়োর জিয নিডপ্রত এ ং নিডচ
উনিনিত নিধধোনরত পোঠক ডগধর জিয ততনর করো ডয়ডছ:

পনিকরণ করোর কোডজ নিযুক্ত পোডরটর / ুপোরিোআজোর।



নি ন্ধক এ ং পনিকরণ এডজনন্প এ ং যোচোআকোরী



পনরচয়েোতো
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অধযায় ১
ইউআইথডএআই এফং আধারযয বূথভকা
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অধযায় ১: ইউআইথডএআই এফং আধারযয বূথভকা
আউনিক অআডডনিনিডকলি থনরটি ি আনিয়ো (আউঅআনডএঅআ) িোরত রকোর দ্বোরো আডকট্রনিক্স এ ং আিিরডমলি বটকডিোনজ
মন্ত্রক (এমআঅআটিয়োআ)-এর ধীডি ১২জুোআ ২০১৬ তোনরডি অধোর( অনথধক এ ং িযোিয ো ননডগুন, ব নিনিট এ ং ব ো
ক্ষয স্তুন ন)অআি, ২০১৬ ("অধোর অআি 2016")- র ধীি প্রনতনিত একটি ন নধ দ্ধ ংস্থো।
একটি ংন নধ দ্ধ কতৃধ পক্ষ নোড প্রনতিোর অডগ, আউঅআনডএঅআ ২৮বল জোিুয়োরী ২০০৯ তোনরডির বগডজট ন জ্ঞনি িম্বরএ-৪৩০০১১/০২/২০০৯-এনডএমএি.অআ এর িুযোয়ী তৎকোীি পনরকল্পিো কনমলডির একটি ংযুক্ত নি (এিি নিনত অডয়োগ) নোড
কোজ করবতো ।. পর তী কোড, ২০১৫-র ১২ বডেম্ববর -, রকোর আউঅআনডএঅআ বক তিিকোর আডকট্রনিক্স এ ং আিিরডমলি বটকডিোনজ
মন্ত্রডকর আডক্ট্রনিক  তথয প্রযুনক্ত (নডআঅআটিয়োআ) ন িোডগ ংযুক্ত করোর জিয ন জডি রোদ্দ করোর নিয়ম বক ংডলোনধত কডর।
আউঅআনডএঅআ িোরত ডধর মস্ত
ততনর করো ডয়নছ,থধোৎ:
(ক) িক এ ং জো

োনন্দোডের জিয "অধোর" িোডম একটি স্বতন্ত্র িোক্তকরণ িম্বর (আউঅআনড) প্রচি করোর উডদ্দডলয
যনক্তগত পনরচয় গুডোডক পনরতযোগ করোর জিয যডথষ্ট লক্তমথধ এ ং

(ি) একটি জ, োশ্রয়ী পদ্ধনতডত যোচোআ এ ং প্রমোনণত করো যোড
অধোর অআি ২০১৬ এর ধীডি, অধোর জী ি চডের ক পযধোডয় নেয়োকোপ এ ং পনরচোিো  অধোর তোনকো িু নক্তকরণ
এ ং প্রমোণীকরণ, িীনতমোো প্রণয়ি, যনক্ত বক অধোর িম্বর বেয়োর কোযধপ্রণোী  পদ্ধনত এ ং প্রমোণীকরণ ম্পোেি করোর জিয
আউঅআনডএঅআ েোয় দ্ধ থোকড এ ং এছোড়ো যনক্তর পনরচডয়র তথয এ ং প্রমোণীকরডণর িনথর নিরোপত্তো নিনিত করোর জিয েোয়ী
থোকড ।
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গুরুত্বূণণ ংজ্ঞা

আইন
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ো ননডগুন, ব নিনিট এ ং ব োক্ষয
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কতণৃ ক্ষ

আউনিক অআডডনিনিডকলি থনরটি ি আনিয়ো, ১২ জুোআ
২০১৬ তোনরডি অআডির ধোরো ১১ – র উপ-ধোরো (১)
িুোডর প্রনতনিত য়।

প্রথফধান

অধোর( তোনকোিু নক্ত এ ং অপডডট ) প্রন ধোি ২০১৬, ১২ বডেম্বর
২০১৬ তোনরডি প্রকোনলত এ ং তোর পডর জোনর করো িযোিয
ংডলোধিী।

ককন্দ্রীয় থযচয় তথয
বাণ্ডায
(থআইথডআয)

পনিকরণ

এক ো একোনধক জোয়গোয় একটি বকন্দ্রীয় ডোটোড  যোর মডধয 
অধোর িম্বরধোরীডের অধোর িম্বর  তোডের জিতোনিক তথয 
োডয়োডমনট্রক তথয এ ং িযোিয ম্পনকধ ত তথয রডয়ডছ।

১২ বডেম্বর ২০১৬ তোনরডি প্রকোনলত অধোর ( তোনকোিু নক্ত এ ং
অপডডট ) প্রন ধোি ২০১৬ (২০১৬এর ২), িুোডর তোনকোিু ক্তকরণ
ংস্থোগুনর দ্বোরো একজি যনক্তর জিতোনিক তথয  োডয়োডমনট্রক
তথয ংগ্র কডর অআি িুযোয়ী তোর অধোর িম্বর জোনর করোর
প্রনেয়ো।

 অআি িুযোয়ী

যনক্তডের তোনকোিু ক্ত করোর উডদ্দডলয কতৃধ পক্ষ

কতৃধ ক িুডমোনেত
থনফন্ধকফৃন্দ

ো স্বীকৃ ত বকোি ংস্থো।

 নি ন্ধকগণ কতৃধ পক্ষ কতৃধ ক স্বীকৃ ত মডিোিীত রকোরী 
ব রকোরী উিয় বক্ষডের ংস্থোগুন বক তোডের নিডজডের দ্বোরো
ো তোডের দ্বোরো নিযুক্ত / নিডয়োগকৃ ত ংস্থোগুনর দ্বোরো োনন্দোডের
তোনকোিু ক্ত করোর জিয ন্তিুধ ক্ত করড ।
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 অআডির িুযোয়ী, েরকোরমডতো যনক্তর জিংিযোতোনিক 
োডয়োডমনট্রক তথয ংগ্রডর জিয কতৃধ পক্ষ ো নি ন্ধরক্ষক দ্বোরো
নিযুক্ত বকোডিো ংস্থো ।

পনিকরণ এডজন্পী

 তোনকোিু ক্ত ংস্থোগুন রোনর নধ োীডের ডে বযোগোডযোগ
করড  তোডের িোমকরণ করড এ ং রো কতৃধ পক্ষ কতৃধ ক
তোনকোিু ক্ত তৃ তীয় পডক্ষর ংস্থো ডত পোডর।

পনিকরণ বকন্দ্র

িোগনরকডের তোনকোিু নক্তকরণ এ ং তোডের তথয অপডডট করোর
জিয একটি তোনকোিু ক্ত করডির ংস্থো দ্বোরো প্রনতনিত একটি স্থোয়ী
ো স্থোয়ী বকন্দ্র।

 এটি একটি নডেম বযিোডি একটি িোগনরডকর জিতোনিক এ ং
োডয়োডমনট্রক তথয গ্রণ করো য়।
পনিকরণ বেলি

 তোনকোিু নক্তর বটঅবপ একটি কনম্পউটোর, োডয়োডমনট্রক যন্ত্র ,
নজনপএ যন্ত্র এ ং িযোিয যন্ত্র বযমি নপ্রিোর এ ং স্ক্যোিোর
ন্তিুধ ক্ত ড ।

 োডধয়যোর ন ডেতোরো কতৃধ পডক্ষর ন স্তোর ন রণী িুযোয়ী
োডধয়যোর বযমি যোপটপ, বডস্ক্টপ, টযো ডট, নজনপএ যন্ত্র,
নপ্রিোর-কম-স্ক্যোিোর, এটিনকউন োটিধিোআড োডয়োডমনট্রক যন্ত্র
আতযোনে র রো করড ।

াডণওয়যায এফং
ফ্টওয়যায থফরেতাযা

 ফ্টয়যোর ন ডেতো ফ্টয়যোর প্রেোি করডছ, বযমি পোডরটিং
নডেম(উআডিোজ
এক্সনপ,নিস্তো,উআডিোজ7),যোনিডকলি
িটয়যোর আতযোনে |
 তোনকোিূ নক্তকরণ / অপডডট িটয়যোর কতৃধ পক্ষ দ্বোরো র রো
করো ড এ ং ংগৃীত তডথযর নিরোপত্তোর জিয এডত ন্তনিধনমধত
নিরোপত্তো ত নলষ্টয থোকড ।
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যীক্ষা এফং প্রভাণত্র
দান ংস্থা

 বকোডিো যনক্ত তোনকোিু নক্তকরণ পোডরটর/ ুপোরিোআজোর নডড
বকোি তোনকোিু ক্তকরণ ংস্থোয় চোকনরর এ ং তোনকোিূ নক্তকরণ
ো অপডডট করোর উডেযডল বগড কতৃধ পক্ষ দ্বোরো নিযুক্ত ংস্থো
আ

যনক্তর মূযোয়ি করড ।

 োটিধনিডকলি পদ্ধনত নিনিত করড বয শুধুমোে প্রনলনক্ষত এ ং
প্রতযনয়ত যনক্ত িনথিু ক্তকরণ / অপডডট প্রনেয়ো পনরচোিো
করড ।

থিকযন কামণ কাযক

থিকযন
তত্ত্বাফধায়ক

মাচাইকাযী

পনিকরণ বকডন্দ্র পনিকরণ প্রনেয়ো চোোডিোর জিয পনিকরণ
এডজনন্পগুন দ্বোরো নিযুক্ত প্রতযনয়ত কমী।

পনিকরণ বকন্দ্র ঞ্চোিো এ ং পনরচোিো করোর জিয পনিকরণ
এডজনন্পগুনর দ্বোরো নিযুক্ত প্রতযনয়ত কমী।

পনিকরণ বকন্দ্রগুনডত িনথর যোচোআডয়র জিয নি ন্ধক দ্বোরো নিযুক্ত
কমীরো |

একজি নি ন্ধক এ ং কতৃধ পডক্ষর োডথ নি নন্ধত যনক্ত নযনি এমি
যনক্ত যোর যনক্তর পনরচডয়র প্রমোণ (নপঅআ) এ ং ঠিকোিো প্রমোডণর
(PoA) বকোি ত ধ প্রমোণ বিআ তোর পনরচয় নিনিত করড
পনরচয়েোতো

দ্রষ্ট য: পনরচয়েোতো শুধুমোে আ যনক্তডের িোক্তকরণ এ ং ঠিকোিো
নিনিত করড যোডক পনরচয়েোতো নচিড এ ং পনরচয়েোতো নিডজর
অধোর ংিযো এ ং োডয়োডমনট্রক স্বীকৃ নত েোডির পডর নিনিতকরণটি
ম্পন্ন ড ।
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নধ োী

একজি যনক্ত নযনি অধোর পনিকরডণর জিয অড েি করোর
তোনরডির অডগ োডরো মোডর মডধয একল ন রোনলনেি (১৮২) ো
তোর ব নল ময়কো ধডর িোরডত ডধ

 ো করডছি।

অধোর িম্বর প্রেোডির উডদ্দডলয বযমি প্রন ধোডি
জিতোনিক তথয

মূ

োডয়োডমনট্রক তথয

পনিকরণ অআনড
(আঅআনড)

আধায ত্র

help@uidai.gov.in

যনক্তর

িোম, জন্ তোনরি, ঠিকোিো এ ং িযোিয প্রোনেক ম্পনকধ ত তথয।
দ্রষ্ট য: এআ তথযটি জোনত, ধমধ,
বযোগযতোর বরকডধ, অয়

োডয়োডমনট্রক তথয

ো অডছ

ণধ, উপজোনত, জোনতগত, িোো,

ো নচনকৎোর আনতো ন্তিুধ ক্ত করড

অডোকনচে, অেুডর ছোপ, অআনর স্ক্যোি, ো একজি
প্রন ধোি দ্বোরো নিনেধ ষ্ট িয বকোি তজন ক ত নলষ্টয

অেুডর ছোপ, অআনর স্ক্যোি, ো একজি
নিনেধ ষ্ট িয বকোি তজন ক ত নলষ্টয

পনিকরডণর ময় োনন্দোডের জিয
পনিকরডণর পনরচয় ংিযো

িো।

যনক্তর

যনক্তর প্রন ধোি দ্বোরো

রোদ্দ একটি ২৮- ংিযোর

একজি নধ োীডক অধোর িম্বর বেয়োর জিয একটি িনথ

https://uidai.gov.in/
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পনিকরণ / অপডডট এর ডে ম্পনকধ ত প্রডের এ ং নিডযোডগর
মোধোি বতু বযোগোডযোডগর জিয বকন্দ্রীয়ন ন্দু এ ং বটো নি িম্বর
– ১৯৪৭ এ ং/থ ো আ-বমআ help@uidai.gov.in এর মোধযডম
নধ োীরো ডজআ বযোগোডযোগ করডত পোডরি|

কমাগারমাগ ককন্দ্র

ইউআইথডএআই এয দৃথিরকাণ ও উরেয
িোরত ডধর নধ োীডের বক একটি িিয পনরচয় এ ং বয বকোি মডয়, বকোথো প্রমোণ করোর
জিয একটি নডনজটো িযোটিডমধর ক্ষমতোয়ি করডত।



বয বকোি মডয়, বয বকোডিো জোয়গোয় প্রমোণীকরডণর করোর জিয একটি িিয পনরচয় এ ং একটি
নডনজটো িযোটিমধ নেডয় নধ োীডের বক ক্ষমতোয়ি করো যোয়



একটি ুনিনেধ ষ্ট ংডলোনধত মডয়র মডধয নধ োীডের ো ধজিীি নিনত্তডত অধোর ংিযো প্রেোি
করুি এ ং কডঠোরমোি মযোনট্রক্স িুরণ করুি।



পনরকোঠোডমো বটঅপ করডত ংলীেোর ডে ডযোনগতো করুি, যো তোডের নডনজটো পনরচয় অপডডট
এ ং প্রমোণীকরডণর জিয ুন ধোর

help@uidai.gov.in
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য স্থো কডর।



নধ োীডের পনরড োগুন কোযধকরী, েক্ষতো এ ং মোি িোড প্রেোডির জিয ংলীেোর এ ং পনরড ো
র রোকোরীর োডথ ডযোনগতো করুি



অধোর নঙ্ক যুক্ত যোনিডকলি ন কোডলর জিয জিোধোরণ এ ং প্রোআডিট এডজনন্পগুনর উদ্ভো ি
বক উৎোনত করুি এ ং একটি িযোটিমধ প্রেোি করুি



প্রযুনক্তর পনরকোঠোডমোর উপব্ধতো, কমধক্ষমতো প্রোরণ এ ং নস্থনত স্থোপকতো নিনিত করুি



আউঅআনডএঅআডয়র েৃনষ্টডকোণ এ ং মূযড োডধর প্রোডরর জিয েীর্ধ বময়োেী বটকআ প্রনতিোি ততনর
করুি



আউঅআনডএঅআ ংস্থোয় ডযোনগতো এ ং মূয োি েৃনষ্টডকোণ প্রেোডির জিয ন নিন্ন ঞ্চড ড ধোত্তম
https://uidai.gov.in/
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ন শ্ব যোপী েক্ষতোর জিয এটি বক অকধণীয় কডর তু ুি


অমরো িণ্ডতো বক মূয নেআ



অমরো  ধ যোপী জোনত গঠডির জিয প্রনতশ্রুনত



অমরো একটি ডযোগী পদ্ধনত িুরণ কনর এ ং অমোডের ংলীেোরডক উপযুক্ত মূয নেআ



অমডেরডক োনন্দোডের এ ং পনরড ো প্রেোিকোরীডের জিয পনরড োগুনডত বশ্রিডের
করডত ড



অমোডের  ধেো ধোরো োনক নলক্ষো এ ং মোি উন্নয়ি উপর বিোকো করডত ড



অমরো িতু িে দ্বোরো চোনত এ ং অমরো অমোডের ংলীেোরডের িতু িে অন ষ্কোডরর জিয একটি
িযোটিমধ প্রেোি কনর



অমরো একটি স্বচ্ছ  বিোো ংগঠি ন শ্বো কনর

দ্ধ

জিয ংগ্রোম

আধায এফং অনযানয নািকযণ কপ্রাগ্রাভগুথরয ভরধয াথণ কয

আধারযয বফথিয
আধায থক য়


যেৃচ্ছিোড

help@uidai.gov.in

বিয়ো ১২-ংিযোর একটি িম্বর

আধায থক নয়


অডরক টি কোডধ মোে

https://uidai.gov.in/
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আধায থক য়

আধায থক নয়



একজি যনক্ত বক জোনর করো স্বতন্ত্র অআনড িম্বর িয 
বকোি যনক্ত বক পুিরোয় বেয়ো যোড িো

প্রনত পনর োডর একটি কডর



ি "প্রমোণীকরণ" এর জিয নধ োীর িোক্তকরণ
ন য়টি বক ক্ষম করুি



অধোর 



জিতোনিক এ ং োডয়োডমনট্রক তথয ংগ্র এ ং বরকডধ
করুি (ক্ষমতো যুক্ত যনক্তডের জিয যনতেমটি
পনরচোিো)



বপ্রোিোআনং তথয বযমি জোনত, ধমধ, িোো আতযোনে ংগ্র
করুি



ন েযমোি েস্তোড জ (পনর োডরর প্রধোি এ ং পনরচয়েোতো
নিনত্তক পনিকরণ) নিন ধডলড, িোরডতর িোগনরক বক
বেয়ো 



অধোর িোগনরকে প্রমোণ নডড
পোডর



আউঅআনডঅআ  ধজিীি পনরচয় পনরকোঠোডমো বক ম্ভ
কডর যো বয বকোি অআনড-নিনত্তক যোনিডকলি বযমি
রোলিকোডধ, পোডপোটধ আতযোনে য োর করডত পোডর



একজি



অধোর একজি নধ োীডক নচনিত করোর জিয তোর
মুডির ছন , বডডমোগ্রোনিক তথয, অেুডর ছোপ এ ং
অআনর য োর কডর



অধোর নধ োীডের অনথধক তথয ংগ্র কডর

অআনড বক প্রনতস্থোনপত করড

য োর করো বযডত

যনক্ত একোনধক অধোর িম্বর বপডত পোডরি

Enrolment Ecosystem

help@uidai.gov.in
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নদ্বতীয় ধযোয়
নি ন্ধক, িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র  িনথিু নক্তকরণ কমী

help@uidai.gov.in
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থিতীয় অধযায়: থনফন্ধক, নথথবুথিকযণ ককন্দ্র ও
নথথবুথিকযণ কভী
থনফন্ধককয থনমুথি
1.

োরো বেডল মস্ত িোগনরডকর িোম ন্তিুধ নক্ত  তোাঁডের িোিো তথয
োিোগোে করোর জিয নি ন্ধকডের নিযুক্ত করড ি কতৃধ পক্ষ। এআ
কোডজ বআ প্রনতিোিডক নিডয়োগ করো ড যোরো নিডজডের কমধূনচ
রূপোয়ণ করডত নগডয় িোগনরকডের ডে বযোগোডযোগ রোডিি। নিযুনক্ত
পোয়োর পর প্রডতযক নি ন্ধক একটি কডর নি ন্ধক ো বরনজস্ট্রোর
বকোড পোড ি। নি ন্ধক নোড নিযুক্ত ডত পোরড বয প্রনতিোি,
তোরো :






রোজয/বকন্দ্রলোনত ঞ্চডর রকোর
বকন্দ্রীয় মন্ত্রক  েিতর/এড র ধীিস্থ এডজনন্প
বকন্দ্রীয়/রোজয রকোডরর রকোনর বক্ষডের বকোম্পোনি
রোষ্ট্রোয়ত্ত যোঙ্ক  িযোলিো ননকউনরটিজ নডডপোনজটনর ননমডটড  িযোিয নিয়নন্ত্রত প্রনতিোি
বকন্দ্র  রোজয রকোডরর দ্বোরো প্রনতনিত ন ডল উডদ্দডলর মোধয
বম ো বেলযো পোরপোজ বিআক
(SPV)



2.
3.

4.

5.

তিনলনিু ক্ত
ডোক ন িোগ

োনণনজযক

যোঙ্ক

নিল্ড বডি কমধূনচ রূপোয়ণ, িজরেোনর  নডডটর েোনয়ে থোকড

নি ন্ধডকর পডর।

নি ন্ধডকরো ো তোাঁডের ডয় যনে বকোি যনক্ত বকোি প্রোেণ নধকোর কডর থোডকি, বিোডি কতৃধ পক্ষডক
যুক্তযুক্ত িোড প্রড ল করোর নধকোর বেড ি নি ডন্ধকরো এ ং তোাঁর কোডছ ো তোাঁর ডয় কোজ করো
বকোি যনক্তর কোডছ থোকো বয বকোি িোতো, েন-েস্তোড জ, িনথপে  কনম্পউটোর বডটো যোডত কতৃধ পক্ষ
যোচোআ কডর বেিডত পোডরি, তোর জিয উপযুক্ত ুডযোগ-ুন ধো ততনর কডর নেডত ড নি ন্ধকডক। বআ
ডে কতৃধ পক্ষ যনে মডি কডরি বয বকোি একটো িনথপে ো িযোিয বকোি উপোেোি নডট করোর
জিয প্রোনেক তোড বআগুডোর বজোগোি ধরোর েোনয়ে বরনজস্ট্রোডরর।
িোগনরকডের িোমিু নক্তর ময় নি ন্ধডকরো বয-মস্ত তথয ংগ্র করড ি, বগুডোডক
CIDR –বর অপডোড
করো ছোড়ো িয বকোি উডদ্দডলয য োর করডত পোরড ি িো।
নি ন্ধডকরো নিডজডের ডয় োআডট যনক্তডের বিোি িম্বর, আ-বম অআনড আতযোনে, িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর
ঠিকোিো  িোগনরডকরো কী কী পনরড ো পোড ি, বড র যো তীয় ন রণ  পযধোি  ঠিক তথয
নেডয় রোিড ি।

help@uidai.gov.in
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6.

7.

8.
9.

িোগনরকডের িোম িনথিু নক্তকরণ ো তোাঁডের ন নিন্ন তথয োিোগোে করোর জিয নি ন্ধডকরো বয মস্ত
এডজনন্প / ো যনক্তডক নিডয়োগ করড ি, তোাঁরো যোডত এ কোডজর জিয ঠিক ো বযোগয ি, বনেকটো
নিনিত করোর েোনয়ে নি ন্ধকডের, যোাঁডেরডক কোডজ োগোডিো ড নিযুক্ত করো ড , তোাঁডের বযি এআ
ন য়টির পর বপলোেোনর প্রনলক্ষণ ো নিজ্ঞতো থোডক।
তৃ তীয় পডক্ষর মোধযডম এডজনন্প নিডয়োগ কডর িোম িনথিু নক্তকরডণর
কোডজর ো -কন্ট্র্যোক্ট নেডত পোরড ি িো। নিল্ড বডিড কোজ করোর
জিয তৃ তীয় পডক্ষর মোধযডম কমী নিডয়োডগর িুডমোেি নেডত পোডরি
নি ন্ধডকরো, নকন্তু বডক্ষডে বিয়ো রোিডত ড , বয মস্ত প্রনতিোডির
মোধযডম কমীডের নিডয়োগ করো ড , বআ প্রনতিোিগুডোর যো তীয়ো
তথয িোম িনথিু ক্তকরডণর এডজনন্পগুডো যোডত জমো বেয়।
নি ন্ধকডের 
চডত ড ।

ময় পনরনলষ্ট ক-এ উনিনিত অচরণন নধ বমডি

মডয় মডয় কতৃধ পক্ষ বয প্রনেয়ো, িীনত  নিডেধ নলকো, বচকনে,
িমধ  বটম্পডট জোনর করড ি, বআ বমডি কোজ করডত ড
নি ন্ধকডের অর এগুডো িনথিু ক্তকরণ এডজনন্পগুডো যোডত বমডি
চড তো নিনিত করোর েোনয়ে নি ন্ধকডের।

নাভ নথথবুথিকযণ এরজথন্পগুথরয তাথরকাবুথি
1.

2.

3.

4.

5.
6.

তোনকোিু নক্তর জিয প্রকোলয অড েি (RFE) প্রনেয়োর মোধযডম িোম
িনথিু নক্তকরডণর এডজনন্পগুডোডক তোনকোিু ক্ত করড ি কতৃধ পক্ষ।
তোনকোিু নক্তর জিয প্রডয়োজিীয় বযোগযতো, নিয়ম  লতধ ো নর কথো
কতৃধ পক্ষ মডয় মডয় জোনর করড ি। আচ্ছুক এডজনন্পগুডোRFE-র
মোপকোঠির নিনরডি নিডজডের বযোগযতো এ ং িযোিয কোনরগনর 
অনথধক ক্ষমতো প্রকোল কডর নিডজডের তোনকোিু ক্ত করোডিোর জিয
অড েি জোিোডত পোডরি।
এডজনন্পগুডোর বথডক পোয়ো অড েিপেগুনর মূযোয়ি করড ি
কতৃধ পক্ষ এ ং RFE-র মোিেডণ্ডর নিনরডি মস্ত নকছু যোচোআ কডর
উপযুক্ত এডজনন্পগুডোডক তোনকোিু ক্ত করড ি।
কতৃধ পক্ষ একটি িনথিু ক্তকোরী এডজনন্প বকোড ো এিডরোডমি এডজনন্প বকোড বেড ি, বযটো
নি ন্ধক CIDR –এ তোনকোিু ক্ত িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পডক ন্তিুধ ক্ত করড ি।

য োর কডর

নি ন্ধডকরো যোডত িোম িনথিু ক্তকোরী এডজনন্প নোড িযোিযডের নিযুক্ত করডত পোডরি, বআ িুডমোেি
কতৃধ পক্ষ নেডত পোডরি, তড এর জিয নি ন্ধক অডগ নিনিংডয়র উপযুক্ত একটি প্রনেয়ো গ্রণ কডর তড
এআ ধরডির এডজনন্পডক কোডজ োগোডত পোরড ি।
নিল্ড বডিড এআ কমধূনচ রূপোয়ণ  নডডটর কোজ করোর েোনয়ে থোকড

িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পর পর।

িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুন ো তোাঁডের ডয় যনে বকোি যনক্ত বকোি প্রোেণ নধকোর কডর থোডকি, বিোডি
কতৃধ পক্ষডক যুক্তযুক্ত িোড প্রড ল করোর নধকোর বেড ি িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুন এ ং তোডের কোডছ
ো তোডের ডয় কোজ করো বকোি যনক্তর কোডছ থোকো বয বকোি িোতো, েন-েস্তোড জ, িনথপে 
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কনম্পউটোর বডটো যোডত কতৃধ পক্ষ যোচোআ কডর বেিডত পোডরি, তোর জিয উপযুক্ত ুডযোগ-ুন ধো ততনর
কডর নেডত ড িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুনডক। বআ ডে কতৃধ পক্ষ যনে মডি কডরি বয বকোি একটো
িনথপে ো িযোিয বকোি উপোেোি নডট করোর জিয প্রোনেক তোড বআগুডোর বজোগোি ধরোর
েোনয়ে িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুনর।
7.

8.

9.
10.

িোগনরকডের িোমিু নক্তর ময় িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুন বয-মস্ত তথয ংগ্র করড ি, বগুডোডক
CIDR
–এ অপডোড করো ছোড়ো িয বকোি উডদ্দডলয য োর করডত পোরড ি িো।
িোগনরকডের িোম
বয মস্ত এডজনন্প
বনেকটো নিনিত
ড , তোাঁডের বযি

িনথিু নক্তকরণ ো তোাঁডের ন নিন্ন তথয োিোগোে করোর জিয িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুন
/ ো যনক্তডক নিডয়োগ করড , তোাঁরো যোডত এ কোডজর জিয ঠিক ো বযোগয ি,
করোর েোনয়ে িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুনর, যোাঁডেরডক কোডজ োগোডিো ড নিযুক্ত করো
এআ ন য়টির পর বপলোেোনর প্রনলক্ষণ ো নিজ্ঞতো থোডক।

িনথিু নক্তকোরী এডজনন্পগুনডক 

ময় পনরনলষ্ট ক-এ উনিনিত অচরণন নধ বমডি চডত ড ।

মডয় মডয় কতৃধ পক্ষ বয  প্রনেয়ো, িীনত  নিডেধ নলকো, বচকনে, িমধ  বটম্পডট জোনর করড ি,
বআ বমডি কোজ করডত ড নি ন্ধকডের অর এগুডো িনথিু ক্তকরণ এডজনন্পগুডো যোডত বমডি চড
তো নিনিত করোর েোনয়ে িনথিু ক্তকোরী এডজনন্পগুনর।

নথথবুিকাযী কভী – কমাগযতা, বূথভকা ও দাথয়ত্ব
তত্ত্বাফধায়ক
তিো ধোয়ক বক এ ং তোাঁর কী বযোগযতো থোকডত ড ?
িনথিু ক্তকরণ বকন্দ্রগুনডক চোিো  পনরচোিো করোর জিয একজি তিো ধোয়ক
বক নিডয়োগ কডর িনথিু ক্তকোরী
এডজনন্প। প্রডতযক িনথিু ক্তকরণ বকডন্দ্র একজি কডর তিো ধোয়ক বক নিডয়োগ করোটো োধযতোমূক । এআ
কোডজর জিয বযোগয ড ন ড নচত ড ি নতনিআ
, নযনি নিম্নননিত মোপকোঠির নিনরডি উত্তীণধ ডত পোরড ি:


তোাঁর

য়



তোাঁডক

10+2



তোাঁর িোম অধোর-এ িনথিু ক্ত করোডত ড
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ছর

ো তোর ব নল ডত ড ।

পোল ডত ড , তড

বকউ যনে স্দোতক ি, তোড তোাঁডকআ প্রোধোিয বেয়ো ড ।
এ ং তোাঁর অধোর িম্বর ব র কনরডয় নিডত ড ।
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কনম্পউটোর চোোডিোয় যোডত তোাঁর নিজ্ঞতো থোডক অর এআ ন য়টো তোাঁর িো িোড জোিো থোকডত
ড । স্থোিীয় িোোর নকড োডধ য োর  নপযন্তরকরডণর কোজ নতনি যোডত স্বচ্ছডন্দ করডত পোডরি।



োটিধনিডকলি পরীক্ষোয় োর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর ডয় োআডট থোকো অধোর িোমিু নক্তকরণ/োিোগোে
ম্পকীয় প্রনলক্ষডণর যো তীয় উপোেোি পডড় নিডত ড ।



কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নিযুক্ত বটনেং যোি োটিধনিডকলি এডজনন্পর কোছ বথডক ‚ুপোরিোআজোর (তিো ধোয়ক)
োটিধনিডকট‛ নিডয় নিডত ড তোাঁডক।



দ্রষ্ট য: ‚ুপোরিোআজোর োটিধনিডকট‛ বপডআ নতনি িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ শুরু করডত পোরড ি
িো, তোাঁডক প্রথডম কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো তোনকোিু ক্ত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর ডে যুক্ত ডত ড ।

োটিধনিডকট বিয়োর পর এ ং িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর তিো ধোয়ক নোড

কোজ শুরু করোর অডগ:



িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর নিডেধ নলকো িুযোয়ী বকোি একটি িনথিু নক্তকরণ
এডজনন্পর ডে যুক্ত ডয় কোজ করডত ড ।



অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে প্রনেয়ো  অধোর িনথিু ক্তকরডণর ময় য োর য়ো ন নিন্ন রিোম
 নডিোআ ম্পনকধ ত বয-প্রনলক্ষণ পড ধর অডয়োজি কডর অঞ্চনক কোযধোয়গুন/িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প,
বআ প্রনলক্ষণ নিডত ড ।

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর একজি তিো ধোয়ডকর কী কী েোনয়ে থোডক?
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র একজি তিো ধোয়ডকর েোনয়ে  কতৃধ পডক্ষর নিডেধ নলকো িুযোয়ী (পনরনলষ্ট
ি-িনথিুু্ নক্তকরণ বকন্দ্র স্থোপডির বচকনে) িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র কোজ করোর পনরকল্পিো ততনর করো এ ং
ন নিন্ন ুডযোগ-ুন ধো  প্রডয়োজিীতো পূরডণর য স্থো করো, িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র িনথিু নক্তকরণ বেলি স্থোপি
করো, বকডন্দ্র িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ করো এ ং বআ কোডজর তিো ধোি করো। অধোর িনথিু নক্তকরণ
বকডন্দ্র তিো ধোয়ক নোড কোজ করোর ময় তোাঁডক নিম্নননিত ন য়গুনডক নিনিত করডত ড :
োআট ততনর রোিো


িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র স্থোপডির বচকনে ততনর  পনরচোি –
িনথিু নক্তকরণ বেলি  বকন্দ্র স্থোপডির কোডজ িনথিু নক্তকরণ
এডজনন্পডক োোযয করোর জিয কতৃধ পডক্ষর তরি বথডক
িনথিু নক্তকরণ বচকনে বেয়ো ডয়ডছ। বকডন্দ্রর যো তীয়
প্রডয়োজিীয়তো পূরডণর েোনয়ে তিো ধোয়ডকর, তোআ বগুডো পূরণ
ডয়ডছ নক িো তো বেিোর েোনয়ে তোাঁর।প্রডতযক িনথিু নক্তকরণ
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বকডন্দ্রর কোজ শুরুর অডগ অর/ ো িোড এক োর (বযটো অডগ
য়) তোাঁডক বচকনে পূরণ কডর স্বোক্ষর করডত ড । িন য
বত
পযধোডোচিো/নডডটর জিয প্রডতযক িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র এআ
বচকনে যত্ন কডর রোিড ি নি ন্ধক/কতৃধ পক্ষ  তোাঁডের মডিোিীত
পোরিরমযোন্প মনিটর/এডজনন্প।


অধোর ক্লোডয়ি আিে  বটে কডরSTQC োটিধিোডয়ড োডয়োডমনট্রক কযোপচোর নডিোআ, নজনপএ
নডিোআ  নপ্রিোর-কোম-স্ক্যোিোডরর ডে যোপটপ/বডস্ক্টপডক যুক্ত কডর োডিোর েোনয়ে তি ধোয়ডকর
।
তোাঁডক এ- বেডি নিডত ড বয, অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে প্রনেয়োর কোজ শুরু করোর জিয
মস্ত রিোম যোডত ঠিক থোডক।



বেডি নিডত ড বয, অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয
বযি আিে করো থোডক।



বেডি নিডত ড , িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর চের বযি পনরষ্কোর-পনরচ্ছন্ন, স্বোস্থযম্মত  বগোছোডিো থোডক,
বিোডি যোডত ন েুযত্ ন পযধয়/নিকোডণ্ডর মত বকোি মযো িো য়, বনেডক বিয়ো রোিডত ড ।



প্রডতযক িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র ম্পনকধ ত নিম্নননিত তথযগুন  ধমডক্ষ প্রেলধি
কডর রোিডত ড (স্থোিীয়  আংডরনজ িোোয়):

ো োর য়ো এডক োডর িতু ি ফ্টয়যোর

–

নি ন্ধডকর িোম  তোাঁর বিোি িম্বর

–

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর িোম  তোডের বিোি িম্বর

–

িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্রগুনডত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর তিো ধোয়ডকর িোম, বকোড  বিোি িম্বর

–

তি ধোয়ডকর িোডম বকোি নিডযোগ জোিোডত ড পযধোয়েনমক িোড
অনধকোনরডকর কোডছ বযডত ড  তোাঁডের িোম

–

িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর কোডজর ময়ীমো  ছু টির নেি

–

আউঅআনডএঅআ বল্পোআি িম্বর:

–

অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয প্রডয়োজিীয় িনথপডের তোনকো

–

অধোর ম্পনকধ ত যো তীয় পনরড োর মূয তোনকো

1947 

বকোি বকোি উচ্চপেস্থ

আডম অআনড: help@uidai.gov.in



তিো ধোয়ক বক এ বেিডত ড বয, আউঅআনডএঅআ-এর নিডেধ নলকো িুযোয়ী নি ন্ধক/কতৃধ পডক্ষর
তরি বথডক বেয়ো অধোর IEC উপকরণগুন যোডত বকডন্দ্র ঠিকিোড প্রেনলধত  স্থোয় থোডক।



িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র পোডরটডরর  িযোিয কমীডের অচরণ িোগনরকডের প্রনত বযি িম্র  িদ্র
য় বনেডক ক্ষ রোিডত ড , যনে বকোি ন্তুষ্ট যনক্তডক পোডরটর োমোডত িো-পোডরি, তিি
পনরনস্থত প্রীনতকর ডয় ঠোর অডগ, বআ যনক্তডক োমোডিোর েোনয়ে নিডজর কোাঁডধ নিডত ড ।



বয  িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর জিয আউনিিমধ বেয়ো ডয়ডছ, বআূ বকডন্দ্র কমীরো বযি আউনিিমধ
পডরআ কোজ কডরি, যোডত তোাঁডের বপোলোক বেডিআ মোিু ুঝডত পোডরি বয, কোর কোডছ বযডত ড ।



নি ন্ধক/কতৃধ পডক্ষর ডে ত ধ িোড
িো।

চু নক্ত িো-কডর বয বকোি জোয়গোয় িনথিু নক্তকরডণর কোজ করড ি

নিডজডক  িযোিযডের ন্তিুধ ক্ত করো
help@uidai.gov.in
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তি ধোয়ক বক িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর কোডছ নিডজর
‘ন্তিুধ নক্তকরডণর িমধ’  বআ ডে প্রডয়োজিীয় িনথপে জমো নেডত
ড , বআ এডজনন্প অ োর বগুডো যোচোআ কডর বেিোর জিয জমো
বেড ংনিষ্ট ‘কতৃধ পডক্ষর অঞ্চনক কোযধোডয়’।



 যোচোআ করোর পর
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পডক কতৃধ পডক্ষর অঞ্চনক
কোযধোয় জোনিডয় বেড বয, বকোি ন্তিুধ নক্তকরণ বক িুডমোেি
বেয়ো/িোনরজ করো ।



িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প এরপর অধোর ক্লোডয়ি ফ্টয়যোডর
তিো ধোয়ডকর োডয়োডমনট্রক গ্রণ কডর তোাঁডক কটি
এ আউজোর বিম
 পোয়োডধ বেড ি যোডত নতনি িনথিু নক্তকরডণর বমনলিটি চোোডত
পোডরি।



িনথিু ক্ত আউজোর মোডি , বআ আউজোডরর োডয়োডমনট্রক ন রণ যোচোআডয়র পর ত ধ ড বর্োণো
কডরডছি কতৃধ পক্ষ এ ং আউজোডরর বআ ন রণ িনথিু নক্তকরণ বেলডির বোকো বডটোড ড নঞ্চত
কডর রোিো ডয়ডছ।



তিো ধোয়ক বক এ নিনিত করডত ড বয, স্থোিীয় িোড
‘পোডরটরডক’ বেলিগুনডত ন্তিুধ ক্ত করো ডয়ডছ।

ত ধতো পরীক্ষো করোডিোর জিয মস্ত

পনরচোি বকডন্দ্রর কোজকমধ
িু



েরকোর পড়ড তিো ধোয়কডক পোডরটর নোড

কোজ করডত

ড ।


কতৃধ পডক্ষর পক্ষ বথডক মডয় মডয় িনথিু নক্তকরণ  োিোগোে
ম্পনকধ ত নিডেধ নলকো  িীনত জোনর করো য়, তোআ  ধডল
িীনত-নিডেধ নলকো ম্পডকধ তিো ধোয়ক বক  গত থোকডত ড ।



তিো ধোয়ক তোাঁর নিডজর িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র নিথিু নক্তকরণর
প্রনেয়োর পনরচোিো কডরি। আউঅআনডএঅআ এর িনথিু নক্তকরণ
প্রনেয়ো  নিডেধ নলকো বমডি চো ডচ্ছ নক িো এ ং িু িো িোড
বডটো/তথয কযোপচোর করো ডচ্ছ নক িো তো বেিোর েোনয়ে
তিো ধোয়ডকর।



তিো ধোয়কডক এআ নেডক বিয়ো রোিডত ড বয, যোাঁরো িতু ি কডর ন্তিুধ নক্তকরডণর জিয অডছি,
তোাঁরো যোডত অডগ িনথিুু্ নক্তকরণ ক্লোডয়ি প্রেত্ত ‘িোআি অধোর বিননটি’ য োর কডর অধোর-এ
িোম িনথিু ক্ত করোিনি।



তিো ধোয়কডক বিয়ো রোিডত ড বয, িোগনরকরো যোডত িো মতআ জোডিি বয, তোাঁডের বথডক বথডক
বিয়ো োডয়োডমনট্রক শুধুমোে অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয য োর করো ড ।



তিো ধোয়কডক নত  লযআ বিয়ো রোিডত ড বয, িোগনরডকরো অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের
িমধ িো িোড পূরণ কডরডছি অর বআ ডে স্ক্যোনিংডয়র জিয প্রডয়োজিীয় োয়ক িনথপডের অ
কনপগুনআ নিডয় এডডছি।



তিো ধোয়কডক এ- বিয়ো রোিডত ড বয, বকোি তথয োিোগোে করডত ড, শুধু বআ তথযটু কুআ
বযি পরীক্ষো কডর বেিো য়, যোডত ংগৃীত তডথযর িুননপডক এড়োডিো যোয়। বযমি ঠিকোিোর তথয
োিোগোে করডত ড, শুধু ঠিকোিো পরীক্ষো করোর োক্সটোডক ব ডছ নিডত ড ।
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িোগনরডকর বযিোডি ‘ োডয়োডমনট্রক যনতেম’ ধরো পড়ড , এমি অধোর ক্লোডয়ডির প্রডতযক িনথিু নক্তকরণডক
োআি ি করড ি তিো ধোয়ক।



িোগনরডকর িোম িনথিু নক্তকরডণ বডটো পরীক্ষো করোর ময় বকোি বকোি জটি নেকগুডো
বক পরীক্ষো
কডর বেিডত ড , তোর একটো কডর নপ্রণ্ট কনপ প্রডতযক পোডরটডরর কোডছ থোকডতআ ড , অর বটো
নিনিত করোর েোনয়ে তিো ধোয়ডকর।



তিো ধোয়কডক এ- বেিডত ড বয, প্রডতযক িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয িোগনরকডের বথডক
ংগ্র করো বডটো ো তথয পোডরটররো যোডত িু িো িোড যোচোআ কডর বেডি, অর িোগনরকরো
যিি বকোি িু  ধনরডয় বেড ি, বটোডক শুদ্ধ করডত ড ।



তি ধোয়কডক বেিডত ড বয, প্রডতযকটি অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের পর পোডরটর বযি
তোাঁর োডয়োডমনট্রক নিিয়তো প্রেোি কডরি।



তিো ধোয়কডক বেিডত ড বয, প্রডতযকটি িনথিু নক্তকরডণর পর প্রোনি
স্বীকোডরর রনলে বযি নপ্রি কডর
ব র করো য় অর বটোডত যোডত িোগনরডকর যথোন নত স্বোক্ষর থোডক।



তিো ধোয়কডক বেিডত ড বয, প্রডতযকটি িনথিু নক্তকরডণর জিয পনরচডয়র প্রমোণপে/ম্পডকধ র
প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপডের অ িনথপেআ বযি য োর করো য় অর স্বোক্ষনরত
প্রোনি স্বীকোডরর নিপ বযি স্ক্যোি করো য়।



োরোনেি কোজ করোর পর কী কী কথো বলিো ো জোিো বগ অর কী কী মযোর মুডিআ পড়ডত
ডয়নছ ব  নিডয় অডোচিোর জিয নেডির বলড বকডন্দ্র নমটিংডয়র অডয়োজি করডত পোডরি
তিো ধোয়ক।



নেডির বলড বকডন্দ্র বকোি নজনি কী  স্থোয় অডছ বেডি নিডয় তিো ধোয়ক ন ক নডিোআ, োডধয়যোর
 িযোিয নজনেক েড িতু ি নিডয় অোর য স্থো করডত পোডরি, যোডত পরনেি িনথিু নক্তকরডণর
কোজ ুিু িোড করো বযডত পোডর।



বকোি নডিোআড অাঁচড় বডগ েোগ পডড়ডছ নক িো, বকোি নডিোআ নেডয় ছন তু ড বটো অউট
 বিোকো অডছ নক িো ো অংনলক ছন অডছ নক িো তোর পর মডয় মডয় িজর রোিডত
ড । যনে এমি বকোি মযো বচোডি পডড়, তোড বটো ংনিষ্ট িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প
মযোডিজোরডক/ের েিতডর জোিোডত ড যোডত ন ক রিোমটো পোডট িতু ি বেয়ো য়।



বকোি রকম েুর্ধটিো যোডত িো য় তোর জিয মস্ত নডিোআ  কনম্পউটোর বযি লোট ডোউি অর
পোয়োর ি কডর রোিো য়।



নডিোআ  িযোিয রিোমডক ুরনক্ষত রোিোর



িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর কোজকমধ ুিু িোড চোোডিোর জিয নিনেধ ষ্ট একটো ময়ীমোর জিয ক্লোডয়ি
ম্পনকধ ত নেিডলডর ন ডল প্রনতড েি থোকডত ড ।



তিো ধোয়কডক বিয়ো রোিডত ড বয, অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ করোর ময় বকডন্দ্র
যোডত ড ধোচ্চ মোিেণ্ড জোয় রোিো য় অর এআ কোডজর জিয বকউ যোডত িোগনরকডের কোছ বথডক
নতনরক্ত টোকো েোন িো-কডরি, কোরণ এআ কোজ ম্পূণধ ন িোমূডয কডর বেয়োর কথো।



অধোর িনথিু নক্তকরডণর ময় বয বডটো ো তথয ংগ্র করো ড , বগুডোর বগোপিীয়তো রক্ষো
 বগুডোডক ুরনক্ষত রোিোর েোনয়ে তিো ধোয়ডকর।
নজনপএ বোডকলি,

help@uidai.gov.in

য স্থো নিডত ড ।

যোক অপ নঙ্ক  এক্সডপোটধ
https://uidai.gov.in/
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কতৃধ পডক্ষর নিডেধ নলকো িুযোয়ী তিো ধোয়কডক নেডি েু’ োর কডর
িনথিু নক্তকর জিয ংগৃীত বডটো ো তডথযর যোক অপ রোিোর
জিয বগুডোডক এক্সটোিধো োডধ নডডস্ক্ িডর রোিডত ড । বযিোডি
বযিোডি এআ যোক অপ কডর রোিো ড , বআ জোয়গোর বেলি
িম্বর িনথ দ্ধ কডর রোিডত ড তোনরি , এটো নিনিত করোর
জিয বয  গুন বেলডিরআ বডটো যোক অপ রোিো ডয়ডছ, একটো
বেলি োে পডড়নি।



তিো ধোয়কডক এ- বেিডত ড বয, প্রডতযক নেি িনথিু নক্তকরণ
ক্লোডয়ি য োর করোর অডগ নজনপএ বকো-নডধডিট যোডত
কযোপচোর কডর রোিো য়।



তিো ধোয়কডক এ- বেিডত ড বয, প্রনত 10 নেি ন্তর যোডত
এক োর কডর িনথিু নক্তকরণ বেলিগুনডক নঙ্ক কডর রোিো য়।



কতৃধ পডক্ষর োিধ োডর িনথিু নক্তকরডণর বডটো অপডোড করোর জিয
ঠিক মডয় বডটো এক্সডপোটধ করোর েোনয়ে তিো ধোয়ডকর।  ধোনধক
5 নেডির মডধয এআ কোজ করডত ড ।



যো বডটো এক্সডপোটধ করো ড , বটো বরনজেোডর নডি রোিডত ড । নরকনন্পনডয়লডির জিয তোনরি,
বেলি িম্বর  প্রডতযক বেলডি কী কী পযোডকট এক্সডপোটধ করো ডয়ডছ তো নডি রোিডত ড ।
নেডির বলডর পযধোডোচিো/শুনদ্ধকরণ



প্রনতনেি যো যো িনথিু ক্ত ড , নেডির বলড বগুডো পযধোডোচিো কডর বেিড ি
তিো ধোয়ক এআ যোপোডর নিনিত য়োর জিয বয, প্রডতযক িোগনরডকর যো
বডটো ো তথয অধোর ক্লোডয়ডি এিোর করো ডয়ডছ, তো ঠিক।



নেডির বলডর তিো ধোয়ক তোাঁর ডে কোজ করো কডয়কজি পোডরটরডক
এআ পযধোডোচিো করোর কোডজর েোনয়ে নেডত পোডরি।  লয বয পোডরটররো
িনথিু নক্তকরডণর কোজ কডরডছি, তোাঁরো নিডজডের পযোডকডটর পযধোডোচিো করডত
পোরড ি িো।



যো যো বডটো এণ্টোর করো ডয়ডছ, বগুডোডত বকোি িু  থোকড/যুনক্তর নেক
নেডয় বকোি নম থোকড, তো ঠিক কনরডয় বিয়োর জিয িোগনরকডক
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র বডডক পোঠোডিো ড , তোাঁডক অডত ড নিনেধ ষ্ট একটো
ময়ীমোর মডধয, বয-ময়টো এআ শুনদ্ধকরডণর কোজ য়। নেডির বলডর
পযধোডোচিোর পর তিো ধোয়ক নিডজরঅেুডর ছোপ নেডয় স্বোক্ষর কডর বেড ি।



িোগনরডকর বডটো শুনদ্ধকরডণর কোজ ডয় যোয়োর পর তিো ধোয়ক মযোিুয়োন িোগনরডকর পযোডকট
বছডড় বেয়োর িুডমোেি বেড ি, বয-পযোডকট অটডক রোিো ডয়নছ অর যনে বআ পযোডকটডক োনত
করো য়, তোড এমিটো করোর ঠিক কোরণ বেিোডত ড ।
পোরিরমযোডন্পর পর িজরেোনর



িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র বকমি কোজকমধ ডচ্ছ তো বেিোর জিয এ ং
নডডটর জিয েোনয়ডে থোকো কতৃধ পক্ষ/নি ন্ধডকর ডে তিো ধোয়ক
ডযোনগতো কডর যোড ি এ ং তোাঁডের  প্রডের উত্তডর নতনি
যো জোডিি 
ডত ড ।পোরিরমযোডন্পর ময় তিো ধোয়ডকর

help@uidai.gov.in
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ন রণ িনথিু ক্ত করো য় এ ং নতনি পোরিরমযোন্প মনিটনরং
(িজরেোনর) নলডটর পর স্বোক্ষর কডরি।


িনথিু নক্তকরডণর কোজ  বডটোর মোিডক নির নচ্ছন্ন িোড উন্নত
কডর যোয়োর জিয যনে বকোি নডট নিড যোক বেয়োর থোডক,
তোড বটো বেয়ো  নক িো তো নিনিত করোর েোনয়ে
তিো ধোয়ডকর।

অারযটয
পোডরটর বক এ ং তোাঁর কী কী বযোগযতো থোকডত ড ?
িনথিু নক্তকরণ বেলিগুনডত িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর জিয
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর পক্ষ বথডক পোডরটরডক নিযুক্ত করো য়।
নিম্নননিত মোিেণ্ডগুডো পূরণ করডত পোরডআ নতনি এআ কোডজর জিয
বযোগয ড ন ড নচত ড ি:


তোাঁর

য় 18

ছর

ো তোর ব নল ডত ড ।



তোাঁডক

10+2



তোাঁর িোম অধোডর িনথিু ক্ত করোডত ড



কনম্পউটোর চোোডিোয় যোডত তোাঁর নিজ্ঞতো থোডক অর এআ ন য়টো তোাঁর িো িোড জোিো থোকডত
ড । স্থোিীয় িোোর নকড োডধ য োর  নপযন্তরকরডণর কোজ নতনি যোডত স্বচ্ছডন্দ করডত পোডরি।



কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নিযুক্ত বটনেং যোি োটিধনিডকলি এডজনন্পর কোছ বথডক ‚পোডরটর োটিধনিডকট‛
নিডয় নিডত ড তোাঁডক।



দ্রষ্ট য: ‚পোডরটর োটিধনিডকট‛ বপডআ নতনি িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ শুরু করডত পোরড ি
িো, তোাঁডক প্রথডম কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো তোনকোিু ক্ত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর ডে যুক্ত ডত ড ।

পোল ডত ড , স্দোতকডের প্রোধোিয বেয়ো ড ।

পোডরটর নোড

help@uidai.gov.in

অর তোাঁর অধোর িম্বর ব র কনরডয় নিডত ড ।

কোজ শুরু করোর অডগ:



িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর নিডেধ নলকো িুযোয়ী বকোি
একটি িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর ডে যুক্ত ডয় কোজ করডত ড ।



অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে প্রনেয়ো  অধোর িনথিু ক্তকরডণর ময় য োর
য়ো ন নিন্ন রিোম  নডিোআ ম্পনকধ ত বয-প্রনলক্ষণ পড ধর অডয়োজি কডর
অঞ্চনক কোযধোয়গুন/িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প, বআ প্রনলক্ষণ নিডত ড ।



োটিধনিডকলি পরীক্ষোয় োর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর ডয় োআডট থোকো অধোর
িোমিু নক্তকরণ/োিোগোে ম্পকীয় প্রনলক্ষডণর যো তীয় উপোেোি পডড় নিডত ড ।



তোাঁডক স্থোিীয় িোোর নকড োডডধ  নপযন্তরকরডণর কোডজ স্বচ্ছন্দ ডত ড ।
https://uidai.gov.in/
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পোডরটডরর ন্তিুধ নক্তকরণ
পোডরটরডক প্রডয়োজিীয় িনথপে  নিডজর ‘ন্তিুধ নক্তকরডণর িমধ’ জমো নেডত ড
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর কোডছ, বআ এডজনন্প অ োর আ িমধ  িনথপে যোচোআডয়র
জিয পোঠিডয় বেড ংনিষ্ট ‘কতৃধ পডক্ষর অঞ্চনক কোযধোয়’-এ। যোচআডয়র পর ংনিষ্ট
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পডক অঞ্চনক কোযধোয় জোনিডয় বেড বয ন্তিুধ নক্তর জিয
পোডরটরডক কোজ করোর জিয িুডমোেি বেয়ো ডয়ডছ িো তোর অড েি োনত
করো ডয়ডছ।
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প এরপর পোডরটডরর োডয়োডমনট্রক নিডয় অধোর ক্লোডয়ি ফ্টয়যোডর
িডর নেডয় তোাঁডক নিযুক্ত করড িএ ং নতনি যোডত িনথিু নক্তকরডণর জিয য োর য়ো
বমনলি য োর করডত পোডরি, তোর জিয তোাঁডক একটি আউজোর বিম  পোয়োডধ
বেয়ো ড । িনথিু ক্ত আউজোর মোডি  আউজোডরর োডয়োডমনট্রক ন রণ
আউঅআনডএঅআ-বত ি িোড যোচোআ করো ডয় বগডছ এ ং তো নঞ্চত কডর রোিো
ডয়ডছ িনথিু নক্তকরণ বেলডির বোকো বডটোড ড।
বকোি িোগনরডকর িোম িনথিু ক্ত করোর ময় একজি পোডরট/তিো ধোয়ক বক বয

গুরুেপূণধ অডেল

বমডি চডত ড


প্রডতযক নেি িনথিু নক্তকরডণর কোজ
শুরুর অডগআ নজনপএ বকো-নডধডিট
কযোপচোর করডত ড ।



িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর জিয অধোর ক্লোডয়ডি নিডজর পোডরটর অআনড য োর
কডর গ আি করডত ড , নিডজর অি বছডড় বকোথো বগড গ ি কডর বযডত
ড , যোডত িয বকউ অপিোর আউডিোডত গ আি কডর িনথিু নক্তকরডণর কোজ করডত
িো-পোডর।



িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের প্রনেয়ো
শুরু করোর অডগ ো তো চোকোীি
িোগনরকডক ংডক্ষডপ এআ প্রনেয়ো ম্পডকধ
ডত ড , যোডত বডটো কযোপচোডরর ময়
তোাঁরো জ  স্বচ্ছন্দ থোডকি।



প্রডতযক োর গ আি-এর ময়
কনম্পউটোডর যোডত চনত তোনরি 
ময় বট করো য়।

বেলডির ব অউট বযি কতৃধ পডক্ষর
নিডেধ নলকো িুযোয়ীআ য়।



বকোি িোগনরডকর িোম িতু ি কডর িনথিু ক্ত করোর ময় ক্লোডয়ডি প্রেত্ত ‘িোআি অধোর
বিননটি’ য োর কডর বেডি নিি বয, তোাঁর িোম অডগ কিি িনথিু ক্ত ডয়ডছ নক
িো।



বকোি িোগনরডকর িোম, নে, জডন্র
তোনরি  ঠিকোিো, বমো োআ িম্বর 
আডম-এর মত জিন িযোগত ন রণ
োিোগোে করোর জিয অপডডট ক্লোডয়ি
োআট য োর করুি এ ং িযোিয প্রকোর
জিন িযোগত/ োডয়োডমনট্রক
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োিোগোডের জিয
আনএমনপ।

য োর করুি



িোগনরডকরো যোডত নিডজডের বমো োআ িম্বর এিোর কডর রোডিি বনেডক বিয়ো রোিডত
ড , বকিিো িন যডত তোাঁডের ডে বযোগোডযোগ করডত ড এআ িম্বডরর প্রডয়োজি পড়ড
এছোড়ো টিনপ নিনত্তক ত ধতো পরীক্ষো  িোআি অধোর োিোগোডের জিয এর
েরকোর পড়ড ।



িোগনরডকর অধোর
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে িমধ যোচোআ
করো ডয়ডছ নক িো বেিডত ড , অর
নযনি যোচোআ কডরডছি, তোাঁর
স্বোক্ষর/টিপআ  েযোম্প/আনিনলয়ো
অডছ নক িো তো- বেিডত ড । িডমধ
িোগনরক (অড েক)-এর
স্বোক্ষর/টিপআ থোকডত ড ।



আডন্ট্র্োনডউোর/এআচএি নিনত্তক িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে িডমধ
আডন্ট্র্োনডউোর/এআচএি-এর স্বোক্ষর/টিপআ থোকডত ড অর িডমধ তোাঁডের বয
জোয়গো পূরণ করোর েরকোর বগুডো পূরণ করডত ড ।



ফ্টয়যোর ক্লোডয়ডি প্রেত্ত নিি িুযোয়ী
বডটো কযোপচোডরর পযধোয়েডম অধোর
ক্লোডয়ি ফ্টয়যোর
(আনএমনপ/আউনএ)-এ িোগনরকডের
জিন িযোগত  োডয়োডমনট্রক বডটো
কযোপচোর করডত ড ।



িনথিু নক্তকরডণর পর প্রোনিস্বীকোডরর
রনডের নপ্রি ব র কডর নেি িোগনরকডক,
তোডত স্বোক্ষর থোকডত ড এ ং
িোগনরডকর ম্মনতেডম তোাঁর স্বোক্ষর
নিডয় নিি।



িোগনরডকরো যোডত িু িো িোড আ
 গত থোডকি বয, তোাঁডের
োডয়োডমনট্রক শুধুমোে অধোর
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিযআ
য োর করো ড অর এছোড়ো িয
বকোি উডদ্দডলয য োর করো ড আ
িো।



িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে চোকোীি
 মডয়আ িোগনরডকর নিি বযি ি
থোডক অর তোাঁডের বকোি বডটো
এিোর করোর অডগ তোাঁডেরডক এক োর
বেডি নিডত নেি বয  ঠিক অডছ
নক িো, অর োআি ি করোর অডগ
িোগনরডকর জিন িযোগত তথযডক
অর এক োর বেডি নিি বয  ঠিক
অডছ নক িো।



িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে ক্লোডয়ডি
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে িমধ,
অ োয়ক িনথপে  স্বোক্ষনরত
ম্মনতজ্ঞোপক নিপ বযি অপডোড
করো য় অর মস্ত িনথপেআ বযি
িোগনরকডক নিনরডয় নেডত ড ।

নআএন পোডরটর বক এ ং তোর কী কী বযোগযতো থোকডত ড ?
িনথিু নক্তকরণ বেলিগুনডত িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর জিয
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর পক্ষ বথডক নআএন পোডরটরডক নিযুক্ত
করো য়। উডিিয, নআএন পোডরটর শুধু মোে োকডের িোম
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ করডত পোরড ি, এর োআডর িয
বকোি প্রকোর িনথিু নক্তকরডণর কোজ করডত পোরড ি িো।
help@uidai.gov.in
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নিম্নননিত মোিেণ্ডগুডো পূরণ করডত পোরডআ নতনি এআ কোডজর জিয
বযোগয ড ন ড নচত ড ি:


তোাঁর

য় 18



তোাঁডক



েিয়োনড় অলো কমী ড নতনি েলম বশ্রনণ পোল ডআ
চড



তোাঁর িোম অধোডর িনথিু ক্ত করোডত ড



যন্ড্রডয়ড এ থোকো স্মোটধ বিোি/কনম্পউটোর কী িোড চোোডত য়, ব ম্পডকধ িূযিতম ধোরণো
থোকডত ড , অর স্থোিীয় িোো  নপযন্তরকরডণর কোডজ তোাঁডক স্বচ্ছন্দ ডত ড ।



কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নিযুক্ত বটনেং যোি োটিধনিডকলি এডজনন্পর কোছ বথডক ‚নআএন পোডরটর
োটিধনিডকট‛ নিডয় নিডত ড তোাঁডক।



দ্রষ্ট য: ‚নআএন পোডরটর োটিধনিডকট‛ বপডআ নতনি িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ শুরু করডত
পোরড ি িো, তোাঁডক প্রথডম কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো তোনকোিু ক্ত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর ডে যুক্ত ডত ড ।

10+2

পোডরটর নোড

ছর

ো তোর ব নল ডত ড ।

পোল ডত ড , স্দোতকডের প্রোধোিয বেয়ো ড ।

অর তোাঁর অধোর িম্বর ব র কনরডয় নিডত ড ।

কোজ শুরু করোর অডগ:



িনথিু নক্তকরডণর কোজ করোর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর নিডেধ নলকো িুযোয়ী বকোি একটি িনথিু নক্তকরণ
এডজনন্পর ডে যুক্ত ডয় কোজ করডত ড ।



িো োডকর অধোর িনথিু নক্তকরণ প্রনেয়ো  নলশুর অধোর িনথিু ক্তকরডণর ময় য োর য়ো
নআএন টযো ডট য োর ম্পনকধ ত বয-প্রনলক্ষণ পড ধর অডয়োজি কডর অঞ্চনক
কোযধোয়গুন/িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প, বআ প্রনলক্ষণ নিডত ড ।



োটিধনিডকলি পরীক্ষোয় োর অডগ তোাঁডক কতৃধ পডক্ষর ডয় োআডট থোকো িো োডকর অধোর িোমিু নক্তকরণ
ম্পকীয় প্রনলক্ষডণর যো তীয় উপোেোি পডড় নিডত ড ।



নআএন পোডরটরডক প্রডয়োজিীয় িনথপে  নিডজর ‘ন্তিুধ নক্তকরডণর িমধ’ জমো নেডত ড
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর কোডছ, বআ এডজনন্প অ োর আ িমধ  িনথপে যোচোআডয়র জিয পোঠিডয় বেড
ংনিষ্ট ‘আউঅআনডএঅআ অঞ্চনক কোযধোয়’-এ। যোচআডয়র পর ংনিষ্ট িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পডক
অঞ্চনক কোযধোয় জোনিডয় বেড বয ন্তিুধ নক্তর জিয পোডরটরডক কোজ করোর জিয িুডমোেি বেয়ো
ডয়ডছ িো তোর অড েি োনত করো ডয়ডছ।



িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প এরপর নআএন পোডরটডরর োডয়োডমনট্রক নিডয় অধোর ক্লোডয়ি ফ্টয়যোডর
িডর নেডয় তোাঁডক নিযুক্ত করড ি অ ং নতনি যোডত নআএন টযো ডট য োর করডত পোডরি, তোর
জিয তোাঁডক একটি আউজোর বিম  পোয়োডধ বেয়ো ড ।



িনথিু ক্ত আউজোর মোডি  আউজোডরর োডয়োডমনট্রক ন রণ আউঅআনডএঅআ-বত ি িোড যোচোআ
করো ডয় বগডছ এ ং তো মজুত কডর রোিো ডয়ডছ িনথিু নক্তকরণ বেলডির বোকো বডটোড ড।

বফধতা যীক্ষক
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পরীক্ষক বক এ ং তোাঁর কী কী েোনয়ে রডয়ডছ?


যিি বকোি িোগনরক িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত অডি, তিি নতনি যো
যো িনথপে বেি, বিোি বথডক জিন িযোগত/জিতোনিক তথয নিডয় এিোর করো য়।



িোগনরক বয িনথপে জমো বেি, বগুডোডক পরীক্ষো
কোজটো যথোন নত িোড
পরীক্ষক

ো বিনরিোয়োর

ো তোর ত ধতো পরীক্ষো কডর বেিডত য়, বআ

কডরি এআ কোডজর জিয নিযুক্ত অনধকোনরক। এআ অনধকোনরকডের ত ধতো
ো য়।



িোগনরডকরো িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের িমধ িনতধ কডর তোর ডে যো যো িনথপে জমো বেি, বগুডোর
ত ধতো পরীক্ষো কডর বেডিি িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র উপনস্থত ত ধতো পরীক্ষক।



িনথপে যোচোআডয়র জিয যনে নতনরক্ত অনধকোনরক িো-থোডকি তোড নি ন্ধক এ কোডজর জিয
 রপ্রোি রকোনর অনধকোনরকডের নিযুক্ত করডত পোডরি, কোরণ তোাঁডের এআ ত ধতো পরীক্ষোর কোডজ
যডথষ্ট নিজ্ঞতো অডছ।



ত ধতো পরীক্ষক নোড বয বকোি রকোনর কমধচোরী/ রপ্রোি কমধচোরী (বিো োনিী  ননপএমএি
)  যোঙ্ক  রোষ্ট্রোয়ত্ত ংস্থোর বয বকোি কমীডক, তোাঁডের ন্তত গ্রুপ ন/ক্লো III –র কমী
ডতআ ড , নিযুক্ত করো বযডত পোডর। ড় লর  মোিগডরর মত ঞ্চগুনডত বরনজেোর যনে
এমি বকোি রকোনর কমধচোরী/ রপ্রোি কমধচোরীডক নিয়ুক্ত করডত িো-পোডরি, তোড কতৃধ পডক্ষর
অঞ্চনক কোযধোডয়র িুডমোেি নিডয় এআ কোডজর জিয অউটডোধ করো বিির বথডক ত ধতো পরীক্ষকডক
নিযুক্ত করডত পোডরি।



বয বিিরডক িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প নোড
পরীক্ষকডক নিযুক্ত করো যোড

নিযুক্ত করো ডয়ডছ, বআ একআ বিির বথডক ত ধতো

িো িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র। নি ন্ধকডক এ

যোপোডর নিনিত ডয় নিডত

ড বয, ঠিক প্রনলক্ষণপ্রোি যনক্তডকআ বযি ত ধতো পরীক্ষক নোড নিযুক্ত করো য়। প্রডয়োজি ড
নি ন্ধক একটি বকডন্দ্র একোনধক ত ধতো পরীক্ষকডক নিযুক্ত করডত পোডরি।


িনথিু নক্তকরডণর কোজ শুরু করোর অডগ পে- মস্ত ত ধতো পরীক্ষডকর একটি তোনকো ন জ্ঞনি
জোনর কডর প্রকোল করডত ড নি ন্ধকডক অর বআ তোনকোটো ংনিষ্ট অঞ্চনক কোযধোডয় পোঠোডত
ড ।

নথথত্র মাচাই করয কদখায ভয় বফধতা যীক্ষকরক বফধতা যীক্ষা ম্পথকণত ইউআইথডএআই-য
ককান ককান থনরদণ থকায কথা ভাথায় যাখরত রফ?


িোগনরক ত ধতো পরীক্ষোর জিয বয



অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয িোগনরক বয  িনথপে জমো নেডয়ডছি, বআ িনথপেগুডো
আউঅআনডএঅআ িুডমোনেত িনথপে িুযোয়ী অডছ নক িো তো বেিডত ড ।

help@uidai.gov.in
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পনরচডয়র প্রমোণপে, ঠিকোিোর প্রমোণপে, ম্পডকধ র প্রমোণপে, জডন্র তোনরডির প্রমোণপে নোড
অনধকোনরক/প্রনতিোি (আউঅআনডএঅআ-র জোনর করো ত ধ িনথপডের তোনকোয় স্বীকৃ ত) বয
োটিধনিডকট জোনর কডরি তোর িমধযোট পনরনলষ্ট গ িুযোয়ী ডত ড ।



বকোি িনথপে জো/িক ড মডি ড, বটো যোচোআ কডর িো-বেিোর নধকোর থোকড ত ধতো
পরীক্ষডকর। ত ধতো পরীক্ষক যনে বকোি িনথপে যোচোআ িো-কডরি, তড বটো িো-করোর কোরণ
ংডক্ষডপ উডিি করডত ড িনথিু নক্তকরণ িডমধ।



যনে বকোি ত ধতো পরীক্ষক বকোি কোরণ িো-বেনিডয়আ বকোি িোগনরডকর িনথপে যোচোআ িো-কডরি,
তোড বআ িোগনরক নিডজর নিডযোগ জোিোডত পোডরি নি ন্ধক ৃষ্ট এআ কতৃধ পডক্ষর কোডছ, বআ কতৃধ পডক্ষর
কোজআ  এমি নিডযোডগর নিষ্পনত্ত করো।



পনরচডয়র প্রমোণপে, জডন্র প্রমোণপে, ঠিকোিোর প্রমোণপে, ম্পডকধ র প্রমোণপে বেডি যথোেডম িোম,
জডন্র তোনরি, ঠিকোিো  ম্পনকধ ত যনক্তর ন রণ পরীক্ষো করডত ড ।
–

িোম

–

পনরচডয়র প্রমোণপে নোড প্রডয়োজিীয় িনথডত িোগনরডকর িোম  ছন
নজনি থোকো োয়ক িনথ পরীক্ষো করডত ড ।

–

পনরচডয়র প্রমোণপে নোড জমো বেয়ো িনথডত িোগনরডকর ছন িো-থোকড বটোডক পনরচডয়র
ত ধ প্রমোণপে নোড বমডি বিয়ো ড িো।  োর িোম ন্তিুধ ক্ত করোর জিয অর কোউডক
যোডত ঝোডমোয় িো-পড়ডত য়, বজিয পুরডিো ছন থোকো িনথপে জমো করো যোড ।

থোকডত ড । এআ েু’বটো



িোগনরকডক তোাঁর িোম নজজ্ঞোো কডর বেডি নিডত ড বয, িনথডত থোকো িোডমর ডে নমডছ নক িো।
এর বথডক নিনিত য়ো যোড বয, নতনি নিডজরআ িনথ জমো নেডয়ডছি।



তোাঁর পুডরো িোম এিোর করডত ড । িোডমর ডে শ্রী, শ্রীমতী, কুমোরী, বমজর,  রপ্রোি, ডো.
আতযোনে বযোগ করো যোড িো।
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a.

b.

বয বকোি যনক্তর িোম িু যডত্নর ডে অর শুদ্ধ িোড নিডত ড । বযমি, বকউ য়ডতো ডি
বয তোাঁর িোম নি ন জি, নকন্তু তোাঁর পুডরো িোম  ব ঙ্কটরমণ ন জয়ি, একআ রকম িোড বকউ
য়ডতো ডি বয তোাঁর িোম অর বক শ্রী োস্ত , নকন্তু তোাঁর পুডরো িোম রডমল কুমোর শ্রী োস্ত । অ োর
িোম িনথিু ক্ত করোডত অলো বকোি একজি মনো ডি বয তোাঁর িোম বকএডক েুগোধ , নকন্তু তোাঁর
পুডরো িোম য়ডতো কিুনর ূযধ কিক েুগোধ । তোআ তোাঁরো ংডক্ষডপ বয িোম ড ি, বটো পুডরোটো বয
কী তো বজডি নিডত ড অর নমনডয় বেিডত ড বয, তোাঁর ো িোমটির ডে তোাঁর জমো বেয়ো
িনথডত থোকো িোডমর ডে নমডছ নক িো।

অড েিকোরী বয িোম ডি, বটো পুডরোটো য়ডতো িনথডত পুডরো োিোি কডর বিো বিআ অর/ ো
নতনি বযিোড িোম, মধযিোম  পেন
ডডছি, বআ পযধোয়েডম য়ডতো িনথডত উডিি করো বিআ,
তিি অড েিকোরী বয িোড নিডজর িোম ড ি, বআিোড আ নিথ দ্ধ কডর রোিডত ড ।
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c.

d.

অড েিকোরী েু’বটো িনথ জমো নেডি, অর েু’বটোডতআ একআ িোম েু’রকম িোড
 পুডরো িোম ), তিি তোাঁর পুডরো িোম িনথ দ্ধ করডত ড ।

অডছ (বযমি অেযক্ষর

কিি কিি বেিো যোয় বয, নলশুডের ডিক নেি পযধন্ত িোমকরণআ য়
ডয় নযনি িোম িনথিু ক্ত করোডত অডি, তোাঁডক ব োঝোডত ড বয, কোর
বক্ষডে িোম কযোপচোর করোটো কতটো গুরুেপূণধ, এআ ড তোাঁর বথডক বজডি
কী িোম রোিড ি ড ঠিক কডরডছি। পনরচডয়র প্রমোণপে নোড োয়ক
নিথ দ্ধ কডর রোিডত ড আডন্ট্র্োনডউোডরর োোযয নিডয়।

তিি বআ নলশুর
আঅআনড জোনর করোর
ড বয, তোাঁরো নলশুর
িো-থোকড িোম

িো।
িোডম
নিডত
িনথ

জডন্র তোনরি (DoB)
a.
b.

c.

বযিোডি জডন্র তোনরি নিডত ড , বিোডি জডন্র নেি, মো 

যনে বকোি িোগনরক জডন্র তোনরডির োক্ষয িকোরী িনথ জমো কডরি, তোড বআ জডন্র
তোনরিডকআ ‘ত ধতো পরীনক্ষত’ ড বমডি নিডত ড । যনে বকোি িোগনরক োক্ষয িকোরী িনথ
ছোড়ো জডন্র তোনরি ডি, তোড বটোডক ‘বর্োনত’ ড বমডি নিডত ড ।
যনে বকোি িোগনরক জডন্র ঠিক তোনরি ডত িো-পোডরি, অর শুধুআ কত য় তো উডিি
কডরি ো ত ধতো পরীক্ষক যনে িুমোডির উপর নিিধ র কডর তোাঁর য় ধরডত পোডরি, তোড
শুধু য় িনথ দ্ধ কডর রোিডত ড । বডক্ষডে ফ্টয়যোর নিডজআ জডন্র একটো ো নো কডর
ব র কডর নিডত পোরড ।
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d.

িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের িডমধ িোগনরক ‘ত ধতো পরীনক্ষত’/‘বর্োনত’ ড নিডজর জডন্র তোনরি
নেডয়ডছি িো শুধুআ নিডজর য় উডিি কডরডছি, বটো ত ধতো পরীক্ষকডক বেডি নিডত ড ।

োস্থোডির ঠিকোিো
a.

b.

c.

ঠিকোিোর প্রমোণপডে িোম  ঠিকোিো থোকডত ড । ত ধতো পরীক্ষক এটো বেডি বিড ি বয, পনরচডয়র
প্রমোণপডে থোকো িোম অর ঠিকোিোর প্রমোণপডে থোকো িোম বযি একআ থোডক। পনরচডয়র প্রমোণপডে
 ঠিকোিোর প্রমোণপডে একআ িোডমর োিোি অোেো অোেো থোকড ো িোম, মধযিোম  পেন
েু’বটো প্রমোণপডে একআ পযধোয়েডম িো-থোকড বটোডক ত ধ ড বমডি বিয়ো যোড ।
ো ো ো মোডয়র ডে থোকো নলশু ো নিডজর ন্তোডির ডে থোকো য়স্ক্ যনক্তর ঠিকোিোয়  ধোয়ক
ো ‘বকয়োর ি’ থোকড বযোগ করডত ড । যনে তো িো-থোডক, তোড বআ জোয়গোটো িোাঁকো
বরডি নেডত ড ।
ন স্তোনরত ঠিকোিো বেয়ো বযডত পোডর। িোগনরক প্রমোণপডে িো-থোকো নিডজর ঠিকোিোর বছোটিোডটো
ন রণ উডিি করডত পোডরি, বযমি োনড়র িম্বর, গনর িম্বর, রোস্তোর িোম আতযোনে, প্রমোণপডে
ছোপোর িু ড বকোি োিোি ঠিক িো-থোকড বটো শুদ্ধ কডর িডমধ নডি নেডত পোডরি ো নপি
বকোডডর োমোিয পনর তধ ি/শুনদ্ধকরণ আতযোনে উডিি করডত পোডরি
। ঠিকোিোর প্রমোণপডে থোকো
মূ ঠিকোিোটোডক ঠিক বরডি এআ

d.

োমোিয পনর তধ ি/ংডযোজি করো বযডত পোডর।

ন স্তোনরত ঠিকোিো বেয়োর জিয ঠিকোিোয় বকোি পনর তধ ডির িুডরোধ করো ড বআ ন স্তোনরত
ঠিকিো যনে ব ল ড় য় ো ঠিকোিোর প্রমোণপডে থোকো মূ ঠিকোিোটোআ েড যোয়, তোড
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বআ িোগনরকডক িয একটো ঠিকিোরো প্রমোণপে জমো নেডত ড
নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত ড ।

ো আডন্ট্র্োনডউোডরর মোধযডম

ম্পরকণয থফফযণ:
a.

b.

5 ছডরর কম য়ী বকোি নলশুর বক্ষডে তোর একজি নিিো ডকর ‘িোম’  ‘অধোর’ িম্বর
নেডতআ ড । নলশুর িোম ন্তিুধ ক্ত করোর ময় ো ো-মোডক/নিিো কডক অধোর নচঠি বপল
করডত ড ( ো নিডজডের ডে বআ নলশুর িোম ন্তিুধ ক্ত করোডত ড )।
প্রোি য়ডস্ক্র বক্ষডে তোাঁর ো ো-মো ো স্বোমী-স্ত্রীর বকোি তথয যোচোআ করো ড
বিয়ো ড শুধুমোে িযন্তরীণ য োডরর উডদ্দডলয।

িো। এআ তথযগুডো

গৃকতণা/গৃকত্রী (HoF):
a.

ম্পডকধ র প্রমোণপে নোড বয িনথ জমো করো ডয়ডছ, বটোর মোধযডম গৃকতধ ো/গৃকেীর ডে
পনর োডরর িযোিয েযডের ম্পকধ প্রনতনিত ডয়ডছ নক িো। পনর োডরর যোাঁডের িোম ম্পডকধ র
প্রমোণপে নোড জমো বেয়ো িনথডত অডছ, শুধুমোে তোাঁডেরআ িোম ম্পডকধ র প্রমোণপডের নিনত্তত
িনথিু ক্ত ড ।

help@uidai.gov.in

Page32

https://uidai.gov.in/

1947

আধায নথথবুথিকযণ  অপডডট ব োঝো
b.

c.

d.

এআ প্রমোণপডের নিনত্তডত যিি পনর োডরর বকোি েডযর িোম ন্তিুধ ক্ত ড , তিি তোাঁর ডে
গৃকতধ ো/গৃকেীডক অডত ড ।
গৃকতধ ো/গৃকেী নিনত্তক ত ধতো যোচোআডয়র বক্ষডে িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের িডমধ
গৃকতধ ো/গৃকেীর িোম অডছ নক িো তো যোচোআ কডর বেডি বিড ি ত ধতো পরীক্ষক। অধোর
নচঠির নিনত্তডত গৃকতধ ো/গৃকেীর িোম  অধোর িম্বর যোচোআ কডর বেিডত ড ত ধতো পরীক্ষকডক।
গৃকতধ ো/গৃকেী নিনত্তক িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে বেডি নিডত ড
তো বযি শুধু গৃকতধ ো/গৃকেীরআ য়।

িডমধ ম্পডকধ র বয ন

রণ অডছ,

বমো োআ িম্বর  আডম অআনড:
a.

b.

টিনপ-র মোধযডম আ-বকয়োআন করোর জিয বমো োআ িম্বর বয কত গুরুেপূণধ ব কথো
িোগনরডকর কোছ বথডক তোাঁর বমো োআ িম্বর নিডত ড (এটো োধযতোমূক)।

ড

িোগনরকডক তোাঁর আডম অআনড জমো বেয়োর কথো ডত পোডরি, এডত কডর নতনরক্ত ুরক্ষো
পোয়ো যোড , বকিিো যনে বকোি ত ধতো পরীক্ষো ি ো ন ি য়, তোড বটো তোাঁডক
আডম কডর জোনিডয় বেয়ো যোড ।

ইররাথডউায
নথথত্র ছাডাও কীবারফ নাগথযরকযা আধারয থনরজয নাভ নথথবু ি কযারত াযরফন?
a.

b.

c.

িোম িনথিু নক্তকরডণর ময় জিন িযোগত মূ তথযগুনর ত ধতো
পরীক্ষো কডর নিডত ড । িোগনরডকরো পনরচডয়র প্রমোণপে(PoI)
 ঠিকোিোর প্রমোণপে(PoA) নোড বয বকোি একটি িুডমোনেত
িনথ নিডয় অডত পোডরি।
যনে বকোি িোগনরক পনরচডয়র প্রমোণপে ো ঠিকোিোর প্রমোণপে
জমো নেডত িো-পোডরি, তোড নতনি একজি পূ ধ-নিধধোনরত
‘আডন্ট্র্োনডউোর’-এর মোধযডম নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত পোডরি,
এআ আডন্ট্র্োনডউোরডক লিোক্ত  বর্োনত করড ি নি ন্ধক ো
অঞ্চনক কোযধোয়।
আডন্ট্র্োনডউোর ডি নি ন্ধক স্বীকৃ ত বআ যনক্ত নযনি পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে িোথোকো
িোগনরডকর পনরচয় তু ড ধরড ি। পনরচয় তু ড ধরো মোডি এআ িয় বয নতনি বআ িোগনরকডক বকোি
চোনরনেক লংোপে বেড ি।

ইনররাথডউায কক?
help@uidai.gov.in
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a.

b.

c.

d.

নি ন্ধডকর লিোক্ত করো এ ং ‘আিডট্রোনডউোর’ নোড আউঅআনডএঅআ-এর নঅআনডঅর-এ িনথিু ক্ত
ডয় থোকো বয বকোি যনক্তআ আডন্ট্র্োনডউোর (বযমি নি ন্ধডকর কমী, স্থোিীয় পুর ো গ্রোমিোর
নি ধোনচত েয, স্থোিীয় প্রলোনিক পধডের েয, বপোেমযোি, নলক্ষক-স্বোস্থযকমী 
ডোক্তোর-েিয়োনড়/অলো কমী-স্থোিীয় রকোনর ংস্থোর প্রনতনিনধ প্রমুডির মত প্রিো লোী যনক্ত)
নকছু নকছু বক্ষডে নি ন্ধকডের ুন ধোর জিয আউঅআনডএঅআ অঞ্চনক কোযধোয় নিডজ েোনয়ে নিডয়
হু বোকডক আডন্ট্র্োনডউোরডক লিোক্ত করডত পোডরি।
আডন্ট্র্োনডউোডরর য় 18
ডে যুক্ত িো-থোডকি।

ছর

ো তোর ব নল ডত ড

এ ং নতনি বযি বকোি পরোধমূক কোজকডমধর

আডন্ট্র্োনডউোরডক নি ন্ধডকর ডে নঙ্ক করো ড । ংনিষ্ট নি ন্ধডকর লিোক্ত এ ং নিনেধ ষ্ট নি ন্ধডকর
জিয ‘আডন্ট্র্োনডউোর’ নোড আউঅআনডএঅআ-এর নঅআনডঅর-এ িনথিু ক্ত একজি আডন্ট্র্োনডউোরডকআ
একোনধক নি ন্ধক য োর করডত পোরড ি। বআ জিযআ একজি আডন্ট্র্োনডউোর শুধুমোে নি ন্ধডকর
এনক্তয়োরিু ক্ত বোডকডেরআ পনরচয় তু ড ধরডত পোরড ি।এছোড়ো, একজি নি ন্ধক বকোি একজি
আডন্ট্র্োনডউোডরর কোজকডমধর পনরনধডক একটো প্রলোনিক ীমো (রোজয, বজো স্তর)-এর মডধয ব ডাঁ ধ
রোিডত পোডরি।

একজন ইররাথডউারযয কী কী দাথয়ত্ব থারক?
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ঞ্চডর নিনত্তডত (বজো/রোজয, বযিোডি আডন্ট্র্োনডউোরডক কোজ করোর নধকরো বেয়ো ড ) নি ন্ধক
যিি এক োর আডন্ট্র্োনডউোরডের লিোক্ত কডর বিি, তিি নতনি আডন্ট্র্োনডউোডরর কথো বর্ো
িো কডর
বেি।
অধোর কমধূনচ এ ং আডন্ট্র্োনডউোডরর েোনয়ে  কতধ য ম্পডকধ জোিোর জিয নি ন্ধক  আউঅআনডএঅআ
অডয়োনজত অধোর ডচতিতো কমধলোোয় বযোগ নেডতআ ড আডন্ট্র্োনডউোরডের।
লিোক্ত য়ো বকোি আডন্ট্র্োনডউোর যনে আডন্ট্র্োনডউোর নোড কোজ করোর জিয ততনর থোডকি, তোড
তোাঁডক একটি ম্মনতপে (এর নিধধোনরত িমুিো ‘পনরনলষ্ট র্’-এ যুক্ত করো অডছ) নেডত ড , বআ
নচঠিডত নতনি নিড ি বয, অধোর িোমিু নক্তকরডণর কোডজ একজি আডন্ট্র্োনডউোর নোড নতনি বআ
নিডেধ নলকো  পদ্ধনত বমডি চড ি, বযগুডো আডন্ট্র্োনডউোডরর উডদ্দলয জোনর করো ডয়ডছ আউনিক
অআডডনিনিডকলি থনরটি ি আনিয়ো (আউঅআনডএঅআ)  নি ন্ধক।
িোগনরকডের পনরচয় কনরডয় বেয়োর অডগ আডন্ট্র্োনডউোরডের নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত ড
নিডজর অধোর িম্বর বপডত ড বআ ডে ম্মনতপডে স্বোক্ষর করডত ড ।
তোাঁরো এআ নিিয়তো বেড ি বয, আউঅআনডএঅআ-বত তোাঁডেরডক আডন্ট্র্োনডউোর নোড
 নেয় কডরডছি।

নি ন্ধক িনথিু ক্ত

আডন্ড্রোনডউোরডক বয-ঞ্চডর েোনয়ে বেয়ো ডয়ডছ বিোডি িনথিু ক্তরণ কী িোড য় তোর নিয়মকোিুি,
বিোডি বকোথোয় বকোথোয় িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র অডছ অর বআ বকডন্দ্র কোজ কতক্ষণ য়, এ
যপোডর জোিডত ড একজি আডন্ট্র্োনডউোরডক।
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র তোাঁডের বিোি িম্বর যোডত ঠিকিোড  োর বচোডির োমডি থোডক, ব যপোরটো
নিনিত করডত ড তোাঁডকআ। যনে তোাঁর িম্বর  োর বচোডির োমডি িো-থোডক/িু  থোডক, তড বটো
 োর োমডি রোিোর/ঠিক কডর বেয়োর জিয িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর তিো ধোয়কডক জোিোডত ড।
িোগনরকরো বযি ডজআ আডন্ট্র্োনডউোডরর কোডছ বযডত পোডরি।
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i.

j.

k.

l.

m.
n.

o.

p.

q.

িনথিু ক্তকরডণর িডমধ িোগনরডকর িোম  ঠিকোিো শুদ্ধ  ম্পূণধ অডছ নক িো তো বেডি নিডত ড
আডন্ট্র্োনডউোরডক। আডন্ট্র্োনডউোর ম্পডকধ ঠিক ন রণ বেয়ো ডয়ডছ নক িো বটোআ বেডি নিডয় তড আ
নতনি নিডজর স্বোক্ষর/টিপআ বেড ি িনথিু নক্তকরডণর িডমধর বআ জোয়গোয়, বযিোডি তো নেডত ড ।
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর কোজ চোকোীি মডয় িোগনরডকরো যোডত নগডয়আ আডন্ট্র্োনডউোডরর ডে বেিো
করডত পোডরি, এমিিোড থোকডত ড তোাঁডক। যনে বকোি কোরডণ কোজ চোকোীি মডয় আডন্ট্র্োনডউোডরর
ডে  োআ বেিো করডত িো-পোডরি, তোড নতনি নিডজ নেডির বলড িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র নগডয়
বআ তোনকোটো িনতডয় বেডি বিড ি বয বকোি বকোি িোগনরডকর পনরচয় বেয়োর কোজ তোাঁডক করডত
ড ।
িোগনরডকর িোম  ঠিকোিো িো কডর বেডি নিডয় তড
বেড ি/ োনত করড ি।

তোাঁডের িনথিু নক্তকরডণর জিয িুডমোেি

বকোি িোগনরডকর িোম িনথিুু্ নক্তর জিয পনরচয় বেয়োর বক্ষডে আডন্ট্র্োনডউোরডক নিডজর
জমো নেডত ড ।
িনথিু নক্তকরডণ ম্মনতপডের নপ্রডি স্বোক্ষর/টিপআ েরকোর পড়ড তো নেডত ড

আডন্ট্র্োনডউোরডক।

আডন্ট্র্োনডউোর বয িোগনরডকর পনরচয় বেড ি, তোাঁর িোম  ঠিকোিো অডছ নক িো ব
ডত ড তোাঁডক।
বয িোগনরডকর পনরচডয়র প্রমোণপে
কনরডয় বেড ি আডন্ট্র্োনডউোর।

োডয়োডমনট্রক

যোপোডর নিনিত

ো ঠিকোিোর প্রমোণপে বিআ, শুধু বআ িোগনরকডেরআ পনরচয়

আডন্ট্র্োনডউোডরর কোডছ যোাঁরোআ যোড ি, তোাঁডের  োরআ পনরচয় তোাঁডক কনরডয় নেডত ড , তোর বকোি
োধয োধকতো বিআ।
িোগনরডকর পনরচয় কনরডয় বেয়োর ন নিমডয় আডন্ট্র্োনডউোর কোর কোছ বথডক বকোি টোকো নিডত
পোরড ি িো।  লয তোাঁডের এআ কোডজর জিয একটি ম্মোি েনক্ষণো ধোযধ কডর রোিডত পোডরি নি ন্ধক।

ইররাথডউারযয কী কী ফাধযফাধকতা থারক?
a.

b.

c.

িনথিু নক্তকরডণর ময় এক
িো।

যনক্তর ডে অডরক

যনক্তডক (জীন ত

ো মৃত) গুনডয় বিডত পোরড ি

যনে বকোি অধোর ধোরক আডচ্ছ কডর নিডজর জিন িযোগত তথয পনর তধ ি কডর ো িু  োডয়োডমনট্রক
তথয নেডয় ন ভ্রোন্ত করোর মোধযডম িয যনক্তর পনরচয় নিডত চোি, ব যোপোডর তোাঁডক আডন্ট্র্োনডউোর
োোযয করড ি িো।
এআ

নিডেধ নলকো িে করড আডন্ট্র্োনডউোডরর ন রুডদ্ধ কডঠোর

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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তৃ তীয় ধযোয়
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প  িনথিু নক্তকরণ েোডির ন্তিুধ নক্ত
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তৃ তীয় ধযোয়: িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প  িনথিু নক্তকরণ
েোডির ন্তিুধ নক্ত
নথথবুথিকণয এরজথন্পয অন্তবণ ু থি

িনথিু নক্তকরণ
বেলিগুনর জিয
ন্তিুধ নক্তকরডণর একটি প্রনেয়োর মধয নেডয় বযডত
ড িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুনডক।

িযোিয  নকছু র মডধয নিম্নননিত ন য়গুন
ন্তিুধ নক্তকরণ প্রনেয়োর ন্তিুধ ক্ত:


িনথিু নক্তকরণ বেলি কী
িোড
োডত ড , ব কথো
বর্োণো করড
িনথিু নক্তকরণ
এডজনন্পগুন। বযমি কড
 বকোথোয় এআ বকন্দ্রগুন
োডিো ড ।



িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুন এ- প্রেলধি
করড বয, তোরো পোডরটরডের োটিধিোআ
কডর নেয় কডরডছ, অর কী কী প্রডয়োজিীয়

নি ন্ধক  িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুনর ডে
ন্তিুধ নক্তকরণ প্রনেয়োর কোডজ মন্বয় রক্ষো
করড ি কতৃধ পক্ষ।

বমনলি  োডধয়যোর


help@uidai.gov.in

োডিো ডয়ডছ।

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুন এ- প্রেলধি
করড বয, িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর
তিো ধোডির জিয প্রডয়োজিীয় পনরকোঠোডমো
তোাঁডের কোডছ অডছ।
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িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পডক এটো
নিনিত করডত ড বয, তোডের
িনথিু নক্তকরণ বকোডডর ধীডি
কোজ করো মস্ত
পোডরটর/তিো ধোয়কডক
পোডরটর নঙ্ক  পযোডকট
নডঙ্কর কোজ করডত ড ।

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প নি ন্ধডকর ডে বরো
অউট িযোি অর বমনলি োডিোর িযোি ততনর
করড অর বটো কতৃধ পক্ষ
কোযধোয়গুনডত/বিোডো নিোরডক জোিোড ,
যোাঁরো পডর বআ বমনলি োডিোর িযোিডক
িুডমোেি বেড ি।

নিধধোনরত গনতডত ননঙ্কং প্রনেয়ো
এক োর ম্পূণধ ডয় বগড নেয়
বেলডির তোনকো বিড উঠড
আউঅআনডএঅআ নিযুনক্ত
বপোটধোড।
িনথিু নক্তকরণ েোডির ন্তিুধ নক্তকরণ

কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নিযুক্ত বটনেং যোি
োটিধনিডকলি এডজনন্পর দ্বোরো যথোন নত িোড
োটিধিোডয়ড ডত ড িনথিু নক্তকরণ েোিডক।
1.

help@uidai.gov.in
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ত ধ োটিধনিডকট পোয়োর পর িনথিু নক্তকরণ
েোি ন্তিুধ নক্তকরডণর িমধ িনতধ কডর বটোর ত ধতো
পরীক্ষোর জিয/বটোডক চোু করোর জিয নিডজডের
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর মোধযডম কতৃধ পডক্ষর অঞ্চনক
কোযধোডয় জমো বেড ি।
2.

https://uidai.gov.in/
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ন্তিুধ নক্তকরডণর ময়, িনথিু নক্তকরণ েোডির
োডয়োডমনট্রক তডথযর ত ধতো পরীক্ষো কডর
িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ডি বেোর কডর রোিো য়।
ন্তিুধ নক্তকরণ প্রনেয়োর ময় িনথিু নক্তকরণ
ক্লোডয়িটিডক আিোরডিডটর ডে ংডযোগ করডত য়।
4.

ক্লোডয়ি এ- নিনিত কডর বয, রিোস্ত য়ো
পোডরটডরর মোেোর বডটো ডোউিডোড য়োর পর,
বআ পোডরটর অর তোরপর ন্তিুধ ক্ত ো িনথিু ক্ত
ডত পোডর িো।
5.

বকোি আউজোরডক ন্তিুধ ক্ত করোর অডগ আউজোর
বেডডিনলয়ো িোআ ডোউিডোড করো য় অর
বটোডক িনথিু নক্তকরণ অড েডি আমডপোটধ কডর
বেয়ো য়।
আউজোর বেডডিনলয়ো  নডনজটযো পদ্ধনতডত
স্বোক্ষনরত একটি.xmlিোআ।
3.

6.




help@uidai.gov.in

ন্তিুধ ক্ত য়োর ময়কোর  স্থোি:
ন্তিুধ ক্ত (িনথিু ক্ত) আউজোর: আউজোডরর
োডয়োডমনট্রক ন রডণর ত ধতো ি িোড
পরীক্ষো ডয় যোয়োর পর তো বোকো বডটোড ড
বেোর ডয় যোয়।
ন্তিুধ ক্ত িো-য়ো: বকোি আউজোডরর
োডয়োডমনট্রক ন রডণর ত ধতো ি িোড
পরীক্ষো িো-ড তো বোকো বডটোড ড বেোর য়
িো।
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িনথিু নক্তকরণ েোডিরো তোাঁডেরঅেুডর ছোপ
বেড ি ( োাঁোডতর  ডোিোডতর  গুন
অেুডর)
 পডরর পদ্ধনতডত ঠিক মোিেণ্ড িুযোয়ী
োডয়োডমনট্রক ধরোর কোজ ডয় ডয় বগড
আউজোরডক পো আনিডকটর বেিোডিো য়।
 প্রডয়োজিীয় মোিেণ্ড িুযোয়ী োডয়োডমনট্রক
কযোপচোর করোর জিয আউজোরডক ংিয োর
ুডযোগ বেয়ো য়
7.

োডয়োডমনট্রক এক োর কযোপচোর ডয় বগডআ আউজোর
বটোর ত ধতো পরীক্ষো কডর বেিোর জিয নঅআনডঅর
োিধ োডর একটি অড েি পোঠিডয় বেি।
 োিধ োডর ত ধতো পরীক্ষো কডর বেিোর ময় নমনডয়
বিয়ো য় বয, িনথিু নক্তকরণ েোডির
োডয়োডমনট্রক অর তোাঁর িনথিু নক্তকরডণর মডয়
বিয়ো োডয়োডমনট্রক একআ নক িো।
8.

িনথিু নক্তকরণ নডিোআডর
নজনপএ নঙ্ক






মডি রোিডত ড
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর েোিডক এটো বিয়ো রোিডত ড বয, িনথিু নক্তকরণ নডিোআ
বযি  মডয়আ নজনপএ নডিোআডর ডে ংযুক্ত থোডক।
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর েোিডক এটো  লযআ বিয়ো রোিডত ড বয, িনথিু নক্তকরণ
ক্লোডয়ডি গ আডির ময় নডিোআ বযি পুডরোমোেোয় কমধক্ষম থোডক।
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর েোিডক এটো  লযআ বিয়ো রোিডত ড বয, প্রডতযক
িনথিু নক্তকরডণর ডে নডিোআ বকো-নডধডিটগুনডক বযি কযোপচোর করো য়।
িনথিু নক্তকরডণর পযোডকডট নজনপএ বকো-নডধডিট নডিোআ িো-থোকড বআ
িনথিু নক্তকরণ োনত ডয় যোড অর পোডরটরডক ব্ল্যোনডেড কডর বেয়ো ড
ো
পোডরটর/তিো ধোয়ডকর ন রুডদ্ধ অআনি য স্থো গ্রণ করো ড ।
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চতু থধ ধযোয়
অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে প্রনেয়ো

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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চতু থধ ধযোয়: অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে প্রনেয়ো
অধোর িনথিু নক্তকরণ প্রনেয়োর ন্তিুধ ক্ত নেকগুডো  িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র যোয়ো, অধোর
িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িমধ িনতধ করো– পনরনলষ্ট ঙ, জিন িযোগত  োডয়োডমনট্রক বডটো কযোপচোর করো,
পনরচডয়র প্রমোণপে (PoI)  ঠিকোিোর প্রমোণপে(PoA), ম্পডকধ র প্রমোণপে (PoR), জডন্র তোনরডির প্রমোণপে
আতযোনে িনথপে জমো বেয়ো, আঅআনড (িনথিনক্ত অআনড) থোকো প্রোনিস্বীকোর রনে ংগ্র করো।


বয িোগনরডকর পনরচডয়র প্রমোণপে  ঠিকোিোর প্রমোণপে বিআ, তোাঁরো িয পদ্ধনতডত নিডজর িোম
িনথিু ক্ত করোডত পোডরি। বযমি আডন্ট্র্োনডউোডরর মোধযডম িনথিু নক্তকরণ ো পনর োডরর গৃকতধ ো/গৃকতৃধ র
মোধযডম িনথিু নক্তকরণ।



বকোি যনক্ত োডরো মোডর মডধয একটো ময়ীমো  নধ ো একডলো ন রোনল নেি (182 নেি)
ো তোর ব নল ময় ধডর িোরডত  ো করোর ঠিক পডরআ যনে অধোডর িোম িনথিু নক্তকরডণর
জিয অড েি জোিোি, তোড নতনি এআ িনথিু নক্তকরডণর জিয উপযুক্ত।



প্রডতযক িোগনরক মোে এক োরআ নিডজডের িোম িনথিু ক্ত করোডত পোরড ি, কতৃধ পক্ষ বকোি কোরডণ
যনে ডি, তড আ একোনধক োর িনথিু ক্তকরডণর জিয অডত পোডরি তোাঁরো, িোড োডর োডর িনথিু ক্ত
করোড তো োনত ডত থোকড ।



নঅআনডঅর-এ বরনডডি (িোগনরক) বডটো পযোডকট যোয়োর পর 90 নেডির মডধয অধোর বজিোডরট
য়।



দ্রষ্ট য: একোনধক অধোর িম্বর য োর করো যতীত িয বকোি কোরডণ অধোর িম্বর োে পড়ড
িোগনরকডের অ োর নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত ড । কী কী কোরডণ অধোর িম্বর োে পড়ড
এটো করো যোড তো পনরনলষ্ট চ-বয় উডিি করো ডয়ডছ।

থফথবন্ন প্রকায নথথবুথিকযণ

িনথপে নিনত্তক
িনথিু নক্তকরণ



পনরচডয়র প্রমোণপে (PoI) - োধযতোমূক



ঠিকোিোর পনরচয়পে (PoA) - োধযতোমূক



জডন্র তোনরি (DoB) - ঐনচ্ছক

আডন্ট্র্োনডউোর ডত পোরড ি:
আডন্ট্র্োনডউোর
নিনত্তক
িনথিু নক্তকরণ

help@uidai.gov.in
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নি ন্ধডকর নিজস্ব কমী



স্থোিীয় পুর  গ্রোমিো, পঞ্চোডয়ডতর নি ধোনচত
েয



স্থোিীয় প্রলোনিক িোর েয

https://uidai.gov.in/
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বপোেমযোি



নলক্ষডকর মত প্রিো লোী



স্বোস্থযকমী



ডোক্তোর



েিয়োনড়/অলো কমী



স্থোিীয় -রকোনর ংস্থোর প্রনতনিনধ

যনক্ত

আডন্ট্র্োনডউোডরর মোধযডম িনথিু নক্তকরডণর ময় বয
তথয কযোপচোর করো য়:

গৃকতধ ো/গৃকেীর
মোধযডম
িনথিু নক্তকরণ

নলশুর
িনথিু নক্তকরণ
(পোাঁচ ছডরর কম
য়ী)

help@uidai.gov.in



আডন্ট্র্োনডউোডরর িোম



আডন্ট্র্োনডউোডরর অধোর িম্বর



আডন্ট্র্োনডউোডরর
বমোডোনটি

োডয়োডমনট্রক তডথযর একটি



গৃকতধ ো/গৃকেীর িোম



িোগনরক  গৃকতধ ো/গৃকেীর মডধয ম্পডকধ র
প্রমোণপে (PoR)



গৃকতধ ো/গৃকেীর অধোর িম্বর



িনথিু নক্তর ময় গৃকতধ ো/গৃকেীর
নিনিতকরণ



জডন্র তোনরডির প্রমোণপে



ম্পডকধ র প্রমোণপে ( ো ো-মো  নলশুর মডধয)



ো ো ো মোডয়র িনথিু নক্তকরণ অআনড ো অধোর
িম্বর, ো ো-মো েু’জডিআ জীন ত থোকড মোডয়রটো
ড িো য়, ো নিিো ডকর।



িনথিু নক্তকরডণর ময় ো ো
োডয়োডমনট্রক নিনিতকরণ



ো ো-মো/নিিো ডকর ঠিকোিো অর তোাঁডের
নলশুর ঠিকোিো একআ ডত ড ।

https://uidai.gov.in/
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ো মোডয়র
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বয মস্ত িনথপে গ্রণ করো ড

তোর তোনকো উডিি করো ডয়ডছ পনরনলষ্ট ছ-বয়।

ুন ধো মোু: 5 ছর ডয় যোয়ো নলশুর িতু ি িনথিু নক্তকরণ  োধযতোমূক োডয়োডমনট্রক োিোগোডের
কোজ করো ড ন িোমূডয। যনে বকোি পোডরটর/তিো ধোয়ক এআ কোডজর জিয কোর কোডছ টোকো
বচডয় থোডকি, তোড তোাঁডক ব্ল্যোকনডেড কডর বেয়ো ড অর তোাঁর ন রুডদ্ধ অআনি য স্থো গ্রণ
করো ড । িোগনরকডের কোছ বথডক কত মোু বিয়ো যোড তোর ম্পূণধ ন রণ বেয়ো ডয়ডছ
পনরনলষ্ট জ-বয়।

নথথবুথিয ভয় কমফ তথয কযাচায কযা য়
5 ছডরর কম
য়।

য়ডর নলশু ছোড়ো

মুডির ছন
5

ছডরর কম

োনক  োর িোম িনথিু নক্তর ময়

েলটি অেুডর ছোপ

োডয়োডমনট্রক তথয বিয়োর প্রডয়োজি

েু’বচোডির মনণর স্ক্যোি

য়ী নলশুডের বক্ষডে েলটি অেু 

বচোডির মনণর োডয়োডমনট্রক তথয বিয়ো য় িো। তোডের
শুধু মুডির ছন আ বিয়ো য়।
িোগনরডকর জোনত, ধমধ, ণধ, উপজোনত, জিডগোিী, িোো,
অিযো, উপোজধ ি ো কড কী বরোগ ডয়ডছ তোর বকোি
তথয জিন িযোগত তথয নোড বিয়ো যোড িো।
যনে কোডরো বকোডিো অেু/বচোি িো-থোডক, তড

িীডচ বযগুনর উডিি অডছ, বগুন কযোপচোর করডত ড :



জিন িযোগত ম্পূণধ তথয



যনে কোডরো বচোডির মনণ বক  একটিআ থোডক, তড

help@uidai.gov.in
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যনে কোডরো বকোডিো অেু িো-থোডক, তড
ড ।



ছন

বতোো যোড

োনক বয ক’টি অেু অডছ, বক’টি কযোপচোর করডত

িো।

আধায কজনারযন/ারনাগারদয থফথবন্ন মণ ায়
পযধোয় 1:িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে
কতৃধ পক্ষ প্রেত্ত ফ্টয়যোডর নঅআনডঅর
য োর কডর িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের পযোডকট
অপডোড করড ।

পযধোয় 2: নঅআনডঅর-এ অধোর
প্রনেয়োকরণ
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প বথডক প্রোি
িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের বডটো
প্রনেয়োকরণ করড ি কতৃধ পক্ষ।

পযধোয় 3: োনত
ডু নিডকট িনথিু নক্তকরণ, মোিেণ্ড ো িয
বকোি কোনরগনরগত কোরডণ কতৃধ পক্ষ বকোি
িনথিু নক্ত/োিোগোডের অড েি োনত
করডত পোডরি।

পযধোয় 4: নড-ডু নিডকলি/বচক
কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত পদ্ধনতডত নড-ডু নিডকলি 
িযোিয মোিেণ্ড বচক ো পরীক্ষো করোর পর
কতৃধ পক্ষ অধোর িম্বর বজিোডরট/োিোগোে
কডরি।

পযধোয় 5: অধোর িম্বর প্রেোি


িোগনরকডের নিনজকযো িডমধ অধোর
বেয়ো য় (অধোর নচঠি)



https://resident.uidai.gov.in/ (নি

পযধোয় 6: শুনদ্ধকরণ


অধোর নচঠি ো আ-অধোডর উনিনিত
বকোি তডথয বকোি িু  থোকড
িোগনরডকরো 1947 িম্বডর বিোি কডর ো
help@uidai.gov.in-এ বম নডি
কতৃধ পডক্ষর ডে বযোগোডযোগ করডত
পোডরি।



কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত অধোর োিোগোে
প্রনেয়ো িুরণ কডর িোগনরডকরো
োিোগোডের অড েি জমো নেডত পোডরি।

ন্ধীকৃ ত

বমো োআ িম্বর োগড ) বথডক
ডোউিডোড কডর বিয়োর জিয
আডকট্রনিক িডমধ (আ-অধোর) পোয়ো
যোয়।


Downloaded in the form of m-Aadhaar

যোন্ড্রডয়ড যোনিডকলি রূডপ
ডোউিডোড করো যোড Android
Application (নি ন্ধীকৃ ত বমো োআ িম্বর
help@uidai.gov.in

ো োিোগোে
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োগড )

আধায ারনাগাদ প্রথেয়া
নিম্নননিত কোরণগুনর বক্ষডে অধোর িম্বর ধোরক নিডজর জিন িযোগত তথয
পোডরি কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত অধোর োিোগোে প্রনেয়োর মোধযডম।

ো

োডয়োডমনট্রক তথয পোটোডত



অধোর িম্বর ধোরডকর যনে বকোি জিন িযোগত তথয িু  থোডক ো তোর জিয পোডট নগডয় থোডক,
তড অধোর িম্বর ধোরক বআ জিন িযোগত তথযডক নিডজর নঅআনডঅর-এর িনথডত েোডিোর
অড েি জোিোডত পোডরি কতৃধ পক্ষডক।



যনে বকোি কোরডণ অধোর িম্বর ধোরডকর োডয়োডমনট্রক তথয োনরডয় যোয় ো পোডট যোয়, তোড
অধোর িম্বর ধোরক নঅআনডঅর-এ বআ তডথয প্রডয়োজিীয় রে েডর অড েি জোিোডত পোডরি
কতৃধ পডক্ষর কোডছ।



োধযতোমূক োিোগোে: যনে বকোি নলশুর োডয়োডমনট্রক তথয বিয়ো ডয় থোডক, তড বআ নলশুর
পোাঁচ ছর য় ড এ ং অ োর পডিডরো ছর য় ড বির তোর োডয়োডমনট্রক তথয নিডত ড ।



নডযোনক্টডিট ডয় বগড অধোর িম্বর ধোরক
ো অংনলক িোড
েনডয় বিডত ড ।

ো িোগনরকডক তোাঁর পনরচয়জ্ঞোপক তথযডক ম্পূণধ িোড

িোগনরডকর ম্মনত ো অড েি ছোড়ো বকন্দ্রীয় পনরচয় তথযোধোডর থোকো পনরচয়জ্ঞোপক বকোি তথয
পোটোডিো/োিোগোে করো যোড িো। কী কী কোরডণ অধোর িম্বর নডযোনক্টডিট য় তো পনরনলষ্ট
ঝ-বয়।

ারনাগারদয দ্ধথত


বয বকোি িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র নগডয় পোডরটর
/ ো তিো ধোয়ডকর োোযয নিডয় করো বযডত
পোডর। অধোর োিোগোডের অড েি পডের উডিি
রডয়ডছ পনরনলষ্ট ঞ (ক)-বয়।



িোগনরডকর

িনথিু নক্তকরণ
বকডন্দ্র নগডয়
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ড , অর তোাঁডক অধোর িম্বর জমো নেডত ড ,
বআ ডে নতনি বয পনরচয় জ্ঞোপক তথয োিোগোে
করডত চোি, তোর জিয োয়ক িনথপে নেডত ড ।

িোআি পদ্ধনত



িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর তোনকো পোয়ো যোড
এিোডি:https://appointments.uidai.gov.in/



এএআউনপ বপোটধোড নগডয় অধোর িম্বর 
িনথিু ক্ত বমো োআ িম্বর জমো নেডয় এ ং োয়ক
িনথপে অপডোড কডর িোগনরক নিডজর ঠিকোিোর
তথয োিোগোে করডত পোডরি।



িনথিু ক্ত বমো োআ িম্বডর এককোীি পোয়োডধ
(টিনপ) পোঠিডয় ত ধতো পরীক্ষো করো য়।



এএআউনপ বপোটধো রডয়ডছ
এিোডি:https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-ho
me

 স্থোি োিোগোে ো বেটো অপডডট বক ট্রযোক করোর জিয িোগনরকডক একটি অপডডট অআনড
বেয়ো ড , অর তোাঁডক ংডলোনধত একটি অধোর নচঠি পোঠোডিো ড নিনজকযো ো আডকট্রনিক মোধযডম।
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পঞ্চম ধযোয়
িোগনরডকর জিন িযোগত  োডয়োডমনট্রক ন
 িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে ক্লোডয়ডির

help@uidai.gov.in
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পঞ্চম ধযোয়: িোগনরডকর জিন িযোগত  োডয়োডমনট্রক
ন রণ কযোপচোর  িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে ক্লোডয়ডির
য োর
জনথফনযাগত থফফযণ নথথফদ্ধ কযায থফস্তাথযত থনরদণ াফথর
a.

b.

c.

ত ধতো যোচোআ ডয় যোয়ো িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের িমধ বথডক জিন িযোগত ন
করডত ড ।

রণ নিডয় এিোর

অধোর োিোগোডের বক্ষডে বয ংলগুডোর োিোগোে করোর প্রডয়োজি শুধু বগুডোডক নচনিত কডর
িনতধ করডত ড ।
বেডি নিডত ড , িোগনরক বযি তোাঁর বমো োআ িম্বরটো িডমধ নেডয় রোডিি । এর ডে িোগনরকডক
িডমধর মডধয আডম অআনড বেয়োর কথো ডত ড , এটো নেড বয কী োি ড বটো জোনিডয়
নেড তোাঁরো নিডজর আডচ্ছয় বটো নেডয় বেড ি। অড এ থোকড আউঅআনডএঅআ িোগনরডকর ডে
বযোগোডযোগ রোিডত পোরড । এআ বযমি বকোি কোরডণ তোাঁডের কোডছ পোঠোডিো নচঠি বিরত চড গ,
বডক্ষডে আডম ো বিোি কডর তোাঁডের ডে বযোগোডযোগ করো যোড ।

d.

e.
f.

g.

জিন িযোগত বডটো কযোপচোর করোর ময় িোন্দনিকতোর পর িজর রোিুি। বডটো কযোপচোর করোর
ময় বকোি জোয়োগোডক িু  িোড
য োর করড ি িো, বকোথো িু  যনতনচি য োর করড ি
িো, বছোট োডতর  ড় োডতর ক্ষরগুডো ঠিকঠোক িোড
য োর করড ি।
ংেীয় িোো

য োর করড ি িো অর নপযোন্তরকরডণ বকোথো বকোডিো িু  করড ি িো।

িডমধ এমি নকছু তডথযর জিয িোাঁকো জোয়গো রোিো অডছ, বযগুডো িনতধ করডতআ ড , এমি বকোি
োধয োধকতো বিআ, তোআ বআ তথযগুডো িোগনরক িো-নেডয় থোকড, বগুডো িনতধ করোর েরকোর
বিআ। বয তথয িোগনরক বেিনি , থচ তোর জিয জোয়গো রোিো অডছ, ব জোয়গোয় N/A,
NA ো প্রডযোজয িয় আতযোনে এিোর করড ি িো।
5 ছডরর ব নল য়ডর বকোি িোগনরক নিডজর ো ো/মো/স্বোমী/স্ত্রী/নিিো ডকরিোম োর মত
পনরনস্থনতডত িো-থোকড ো নতনি এ
ডত িো-চোআড, নতনি তো িো-আ ডত পোডরি। তোাঁডক
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এ তথয নেডতআ ড , এমি বকোি োধয োধকতো বিআ। বআ বক্ষডে “Relationship to Resident”
(িোগনরডকর ডে ম্পকধ )-এর র্ডর “Not Given” (বেয়ো য়নি) বচক ক্স ব ডছ নিি।
h.

i.

j.

k.

5 ছডরর কম
িনথ দ্ধ করোটো

ো ো

ো মো

ো তোর নিিো ডকর িোম  অধোর িম্বর

বযিোডি ‘ ো ো-মো’-বয়র িোম িনথ দ্ধ করডত য়, বিোডি বয শুধু ো োর িোমআ িনথ দ্ধ করডত
ড , এমি বকোি কথো বিআ। বকউ চোআড ‘ ো ো-মো/নিিো ক’-এর িোডমর র্ডর মোডয়র িোম
নেডত পোডরি।
নলশুর বক্ষডে ো ো ো মোডয়র িোম বেয়োটো োধযতোমূক। বয-নলশুর ো ো/মো/নিিো ক অধোডর
িনথিু ক্ত িনি ো তোাঁডের যনে অধোর িম্বর িো-থোডক, তোড বআ নলশুর অধোর িনথিু নক্ত করো
যোড িো।
গৃকতধ ো/গৃকেী (HoF)-র মধযডম বকউ নিডজর িোম িনথিু ক্ত করোডত চোআড তোাঁর গৃকতধ ো/গৃকেীর
িোম, অধোর িম্বর  গৃকতধ ো/গৃকেীর ডে িোম িনথিু ক্ত করোডত চোয়ো যনক্তর ম্পডকধ র ন রডণর
ত ধতো যোচোআ কডর বগুডোর ন রণ এিোর করোটো োধযতোমূক।
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আনএমনপ ক্লোডয়ি

য োর কডর একজি িোগনরডকর িোম িনথিু ক্ত করোর ন নিন্ন পযধোয়।

পযধোয় 1
নিডজর গ আি
বেডডিনলয়ো য োর
কডর োম্প্রনতকতম
আনএমনপ-বত গ আি
করুি।

পযধোয় 2
Personal Details

ো

যনক্তগত ন রণ
ন িোডগ েরকোনর
ন রণগুডো টোআপ
করুি।
নলশুর িনথিু নক্তকরডণর
বক্ষডে পযধোয় 6  7
প্রডযোজয িয়

পযধোয় 3
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জিন িযোগত ন রণ
অর বমো োআ িম্বর 
আডম  ন স্তোর
বযোগোডযোডগর ন রণ
নেি।
পযধোয়4
বরিোডরডন্প টযোড নক্লক কডর
জডন্র তোনরডির প্রমোণপে
(PoB) ড্রপডোউি বমিু বথডক
একটি িনথপে নডক্ট করুি।

পযধোয় 5
এ োর িোগনরক ঠিকোিোর
প্রমোণপে  পনরচডয়র
প্রমোণপে নোড বয
িনথ জমো নেডয়ডছি,
বগুডোডক নডক্ট কডর
ড্রপডোউি বমিু বথডক িনথ
োছু ি।

পযধোয়6
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দ্রষ্ট য- গৃকতধ ো/গৃকেীর
ন রণ বয র্ডর িরডত
ড , বিোডি িরুি
(শুধুগৃকতধ ো/গৃকেীর
মোধযডম িনথিু নক্তকর
বক্ষডে)
িনথিু নক্তকরডণর প্রকোর
িুযোয়ী কতগুন োয়ক
িনথ বেয়ো ডয়ডছ তো
এিোর করুি।
পযধোয়7
বিোডটোগ্রোি টযোড নক্লক
কডর িোগনরডকর বিোডটো
তু ুি।

পযধোয়8
নিেোরনপ্রি টযোড যোি।
োডয়োডমনট্রক নডিোআ
য োর কডর োাঁ োডতর
চোরডট অেুডর অর ডোি
োডতর চোরডট অেুডর
ছোপ নিি, এরপর
েু’োডতর ুডড়ো অেুডর
ছোপ নিি।

পযধোয়9
help@uidai.gov.in
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অআনর টযোড
করুি

নক্লক

অআনর স্ক্যোিোর
য োর কডর
েু’বচোডির মনণ
কযোপচোর করুি।

পযধোয়10
 ডলড নরনিউ টযোড
নক্লক কডর িোগনরকডক
বেনিডয় নেি বয যো যো
ন রণ বেয়ো ডয়ডছ
 ঠিক অডছ নক িো।
যনে বকোথো বকোি িু 
ডয় থোডক তোড বয
জোয়োগোটোয় িু  ডয়ডছ,
বটোর টযোড নগডয়
বটোডক ঠিক কডর নিি।
কিিোডমধ নক্লক করুি।
পযধোয় 11
োডয়োডমনট্রডক
পোডরটরডক নিডজর ুডড়ো
অেুডর ছোপ নেডত ড
অর এরপর বি-এ নক্লক
করডত ড ।

help@uidai.gov.in
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পযধোয় 12
প্রোনিস্বীকোডরর নিডপর
নপ্রি ব র কডর নেডয় তোডত
িোনগরকডক নেডয় স্বোক্ষর
কনরডয় নিডত ড ।

পযধোয় 13
োয়ক িনথপে,
প্রোনিস্বীকোর নিপ 
অধোর িনথিু নক্তকরণ
িডমধর স্ক্যোি করোটো
োধযতোমূক।
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নআএন ক্লোডয়ি

য োর কডর নলশুর িোম িনথিু নক্তকরডণর ন নিন্ন পযধোয়:
পযধোয় 1
নিডজর গ আি
বেডডিনলয়ো য োর
কডর নআএন ক্লোডয়ি
িুুি।
জিন িযোগত তথয
এিোর করুি।
পযধোয় 2
ো ো ো মোডয়র বমো োআ
িম্বর  অধোর িম্বর
এিোর করুি।
এরপর নলশুটির ছন
তু ুি।

help@uidai.gov.in
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পযধোয় 3
বয-িনথ জমো বেয়ো
ডয়ডছ তো নডক্ট করুি
এ ং বটোর একটো ছন
তু ুি।
এরপর ো ো ো মোডয়র
মডধয যোাঁর অধোর িম্বর
উডিি করো ডয়ডছ তোাঁর
অেুডর ছোপ নিি।

পযধোয়4
োডয়োডমনট্রডকর বয
ছোপ বেয়ো ডয়ডছ, তোর
ত ধতো পরীক্ষো কডর
বেিোর জিয নরনিউ-বত
নক্লক করুি।

পযধোয়5
 ডলড

Complete

ো
িনথিু নক্তকরণ
ম্পূণধ-বত নক্লক করুি
অর Enrolment Status
Enrolment
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ো িনথিু নক্তকরণ
 স্থোি উআডিোডত OK
নক্লক করুি।
পযধোয়6
এক োর িনথিু নক্তকরণ
ডয় বগড িনথিু ক্ত নলশুর
ো ো ো মো
িনথিু নক্তকরডণর প্রেত
িম্ববর এএমএ বপডয়
যোড ি।

পযধোয়7
জন্ পিীকরণ ংিযো
থোকড িুগ্র কডর
YES
ো যোাঁ-বত নক্লক
করুি অর BRN/BAN
No

(ন অরএি/ন এএি
িং) নডক্ট করুি।
এরপর ক্লোডয়ি নলশুটির
িোম, জডন্র তোনরি 
নে বিরত বেড

নআএন ক্লোডয়ি
help@uidai.gov.in
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পেডক্ষপ1
িোগনরডকর বমো োআ িম্বর
োিোগোে করোর জিয
নআএন টযো ডট য োর
করো বযডত পোডর।
পোডরটর বেডডিনলয়ো
য োর কডর গ আি কডর
বমো োআ োিোগোে নডক্ট
করুি
পযধোয়2
টযো ডডট গ আি করোর জিয
পোডরটরডক টিনপ বজিোডরট
করডত ড ।

পযধোয়3
পোডরটরডক িোগনরডকর
অধোর িম্বর, নিডজর অধোর
িম্বর, িতু ি বমো োআ িম্বর
এিোর করডত ড এ ং
বমো োআ িম্বডর টিনপ
অড , এআিোড কিিোমধ
করোর জিয িোগনরডকর তরি
বথডক যোচোআ করো ডয় যোড ।
বরনডডি ো িোগনরডকর
নডডক্লোজোর বচক করডত ড ।
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পোডরটর নিডজর
োডয়োডমনট্রক কিিোডমধলি
নেডয় নিডজর কিিোডমধলি
বেড ি।

পযধোয়5
মস্ত পযধোয় ি িোড বি
ডয় যোয়োর পর িোআিযো
কিিোডমধলডির জিয তোাঁডক
‚OK” নক্লক করডত ড ।

পযধোয়6
বমো োআ োিোগোডের জিয
আঅআনড বজিোডরট করো য় অর
িোগনরক োিোগোে ো অপডডট
আঅআনড য োর কডর নিডজর
বেটো ট্রযোক করডত পোরড ি।
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আনএমনপ-বত

োডয়োডমনট্রক ন

রণ োিোগোে করোর ন নিন্ন পযধোয়
পযধোয় 1
ো
োআি োআডক বচডি বমিু
নডক্ট করুি।
Life Cycle Changes

Update Resident

ো িোগনরডকর
তথয োিোগোডের ন রডণ
নক্লক করুি।
information

পযধোয় 2
িোগনরডকর অধোর িম্বর,
জডন্র তোনরি  নে
এিোর করুি
দ্রষ্ট য-

“BIOMETRIC

UPDATE CHECK BOX”

‘ োডয়োডমনট্রক োিোগোে
বচক ক্স’ নডক্ট করুি
পযধোয় 3
ো
বরিোডরডন্প টযোড
References

যোি।

িুগ্র কডর

“CHECK
BOX- NOT GIVEN”

(‚বচক ক্স – বেয়ো
য়নি‛)নডক্ট করুি
িনথর ংিযো “2” ড
এিোর করুি। বযমি
োিোগোডের িমধ 
help@uidai.gov.in
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প্রোনিস্বীকোডরর নিপ
পযধোয়4
িোগনরডকর ছন তু ড
Next (বিক্সট) নক্লক
করুি।

পযধোয়5
িোগনরডকর োডতর
 ক’টি অেুডর ছোপ
নিি অরNext (বিক্সট)
নক্লক করুি।

পযধোয়6
িোগনরডকর েু’বচোডির
মনণ কযোপচোর করুি অর
Next (বিক্সট) নক্লক
করুি।

পযধোয়7
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মস্ত ন রণ এক োর
িো কডর বেডি নিডয়
িোগনরকডক নজজ্ঞোো
করুি  ঠিক অডছ নক
িো। তোরপর
(ঠিক অডছ)
নক্লক করুি।
Confirm

পযধোয়8
প্রোনিস্বীকোডরর নিডপর
নপ্রি ব র করুি অর
বটোডত িোগনরকডক নেডয়
স্বোক্ষর কনরডয় নিি।

পযধোয়9
স্বোক্ষনরত প্রোনিস্বীকোডরর
নিপ  োিোগোডের িমধ
স্ক্যোি করোটো
োধযতোমূক।
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আনএমনপ-বত জিন িযোগত ন

রণ োিোগোে করোর ন নিন্ন পযধোয়

পযধোয় 1
Resident Enrolment

(িোগনরক
িনথিু নক্তকরণ) বমিুর
িীডচ Correct
Enrolment Details

(ঠিক িনথিু নক্তকরডণর
ন রণ) নডক্ট করুি।
পযধোয় 2
িোগনরডকর িোম, অধোর
ন্ র নেডয় বআ র্রগুডো
িনতধ করুি, বযগুডো
োিোগোডের জিয নচনিত
কডরডছি িোগনরক
(োিোগোডের িমধ
িুযোয়ী)।
(বিক্সট) নক্লক
করুি।
Next

পযধোয় 3
References tab

(বরিোডরন্প টযো )-এ
যোি।োিোগোডের
অড েডির নিনত্তডত
help@uidai.gov.in
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িুগ্র কডর োয়ক
িনথপে নডক্ট করুি।
োিোগোডের অড েডির
নিনত্তডত ক’টো িনথপে
জমো বেয়ো ডয়ডছ বটো
এিোর করুি অর Next
(বিক্সট) নক্লক করুি।

পযধোয়4
িোগনরডকর ছন তু ুি 
বয বকোি একটি
োডয়োডমনট্রক ত নলষ্টয নিি
অর
(বিক্সট) নক্লক
করুি।
Next

য়5
যো যো ন রণ এিোর
করো ডয়ডছ বগুডোডক
এক োর ঝোনডয় বেডি
নিি অর িোগনরকডক
নজজ্ঞোো করুি 
ঠিক অডছ নক িো।
Save

(বি)-এ নক্লক
করুি।

পযধোয়6
পোডরটরডক নিডজর
ুডড়ো অেুডর ছোপ
নেডত ড অর এরপর
Save (বি)-এ নক্লক
করডত ড ।
help@uidai.gov.in

Page66

https://uidai.gov.in/

1947

আধায নথথবুথিকযণ  অপডডট ব োঝো

পযধোয়7
প্রোনিস্বীকোডরর নিপ
নপ্রি ব র কডর তোডত
িোগনরক বক নেডয়
স্বোক্ষর কনরডয় নিডত
ড ।

পযধোয়8
োয়ক িনথপে,
প্রোনিস্বীকোডরর নিপ 
োিোগোডের িমধ স্ক্যোি
করোটো োধযতোমূক।
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আউনএ ক্লোডয়ডি জিন িযোগত ন

রণ োিোগোে করোর ন নিন্ন পযধোয়:
পযধোয় 1
গ আি বেডডিনলয়ো
য োর কডর আউনএ
ক্লোডয়ি িুুি।
িোগনরডকর অধোর িম্বর
এিোর কডর তোাঁর
ম্পনকধ ত ন রণ ব র
করোর জিয তোাঁর
োডয়োডমনট্রক ছোপ নিি।
এরপর

Fetch Resident

(িোগনরডকর
ন রণ ব র করুি)-এ
নক্লক করুি।
Details

পযধোয় 2
help@uidai.gov.in
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„Demographics‟

(জিন িযোগত) বপডজ
োিোগোডের িমধ
িুযোয়ী োিোগোে য়ো
তথয এিোর করুি এ ং
Next (বিক্সট) নক্লক
করুি।

পযধোয় 3
োিোগোডের অড েডির
নিনত্তডত ড্রপ ডোউি বথডক
োয়ক িনথপে নডক্ট
করো য় অর বআ
িুযোয়ী ক’টো িনথপে
পোয়ো বগডছ তো-
উডিি করো য়।
পযধোয়4
যো যো ন রণ এিোর করো
ডয়ডছ তো এক োর
ঝোনডয় নিডয় বেডি নিডত
ড অর Confirm (ঠিক
অডছ)-বত নক্লক করডত
ড ।
পযধোয়5
পোডরটর  িোগনরডকর
োডয়োডমনট্রক কিিোডমধলি
কযোপচোর করডত ড
(ত ধতো
যোচোআ)-এ নক্লক করডত
ড ।
Verify
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পযধোয়6
োয়ক িনথপে 
োিোগোডের িমধ স্ক্যোি
করোটো োধযতোমূক।

পযধোয়7
জিন িযোগত ন রণ
োিোগোে করোর জিয
Submit (জমো)-বত
নক্লক করুি।

পযধোয়8
প্রোিস্বীকোডরর নিডপর
নপ্রি ব র করোর জিয
Print Receipt (রনে
নপ্রি)-এ নক্লক করডত
ড ।

ইউথএরক্লারয়রেছথফারনাগাদকযাযথফথবন্নমণ ায়:
মণ ায় 1
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িোগনরডকর অধোর িম্বর এিোর
কডর তোাঁর োডয়োডমনট্রক নিডয়
Fetch Resident Details
(িোগনরডকর তথয ব র
করো)-য় নক্লক করডত ড ।

মণ ায় 2
„Demographics‟
(জিন িযো) বপডজ“Photo
Update” (ছথফ ারনাগাদ)
থররক্ট করয ফক্স কচক করয
next (বিক্সট) নক্লক করডত
ড ।

মণ ায় 3
োয়ক িনথর ংিযোডক “1”
ফরর এোয করুন।কমভন
ারনগারদয পভণ ।

মণ ায় 4
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এ োর বিোডটোগ্রোি টযোড নগডয়
Resident’s photo
(িোগনরডকর ছন )-বত নক্লক
করুি।

মণ ায়5
Review tab
(নরনিউটযো )-এ নক্লক কডর
োিোগোে করো ন রণগুডো
ঝোনডয় নিডয় িোগনরকডক
নজজ্ঞোো করডত ড বয, 
ঠিক অডছ নক িো।
 ডলড Save (কব)-এ
থক্লক কযরত রফ।

মণ ায়6
পোডরটর  িোগনরডকর োডয়োডমনট্রক
কিিোডমধলি কযোপচোর করডত ড ।
Verify (ত ধতো যোচোআ)-এ নক্লক করডত ড ।
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মণ ায়7
িোগনরক োিোগোডের বয
িমধ িনতধ কডর নেডয়ডছি বটো
স্ক্যোি কডর অপডোড করডত
ড ।

মণ ায়8
জিন িযোগত ন রণ
োিোগোে করোর জিয
Submit (জমো)-বত নক্লক
করুি।

মণ ায়9
প্রোনি স্বীকোর নিডপর নপ্রি
ব র করোর জিয Print
Receipt (যথদ থপ্রে)-এ
থক্লক করুন।
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নথথবুথিকযণ/ারনাগাদ প্রথেয়া (ইথএভথ ক্লারয়ে ) শুরু কযায ভয় থজথএ থঙ্ক কযায থফথবন্ন
মণ ায়
মণ ায় 1
•

েোটধ বমিু িুুি

•

কডন্ট্র্ো পযোডিড নক্লক
করুি

•

উআডিোজ িোয়োরয়োড
নক্লক করুি

•

উআডিোজ িোয়োরয়ো
কডর নেি

•

ডোিনেডক বডগ থোকো
উআডিোজ িুড যোড

•

ন্ধ করোর জিয নতিডট
বরনড োটডিআ নক্লক করুি

•

Ok (ডক)
করুি

•

অপিোর নডেম নরেোটধ
করুি

•

নজনপএ চোু করুি

ন্ধ

(Viewed

firewall
োটডি নক্লক

মণ ায় 2
•

কোডিক্ট ডয় থোকো  গুডো
নডিোআ বচক কডরনিি

•

িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ডির
প্রডতযক বপডজ ( োাঁ নেডক
এডক োডর িীডচ) এআ োর
বেিডত পোয়ো যোড , যো
এআটো ূনচত কডর বয, বকোি
বকোি নডিোআ বমনলডির
ডে কোডিক্ট ডয় অডছ
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মণ ায় 3


নজনপএ নডিোআ
অআকডি নক্লক করুি



েোটধ নজনপএ
নক্লক করুি

োটডি

মণ ায়5
নজনপএ নডিোআ চোু
ডয়ডছ-এয বেটো বচক
কডর নিি

মণ ায়6
বেটো বচক করুি – ো
বেটো ডর নগডয় োিোগোে
য়ো বকো-নডধডিটগুন
বেিো যোড

মণ ায়7
যোিডরট বক িুগ্র কডর
9600 ড নডক্ট করুি
নজনপএ নঙ্ক বপজ পুডরো ডয়
help@uidai.gov.in
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বগডআ পোডরটর নঙ্ক বপজ
উডঠ অড

যারকট থঙ্ক ও অারযটয থঙ্ক (ইউথএর ও ইথএভথ ক্লারয়ে )-এয থফথবন্ন মণ ায়


প্রথম োর ক্লোডয়ডি গআি করড পোডরটডরর ন

নিডজর বমো োআ িম্বর িনথিু ক্ত করোডতআ ড ।


দ্রষ্ট য: যনে বকোডিো পোডরটর/তিো ধোয়ক
নডরোিোআজ করডত ড ।



রণ নডরোিোআজ করোটো োধযতোমূক, এর জিয পোডরটর/তিো ধোয়কডক অধোডর

10নেি ধডর গআি িো-কডর থোডকি, তোড অর এক োর পোডরটডরর ন

রণ

পোডরটডরর ন রণ নডরোিোআজ (নঙ্ক করোর জিয পোডরটর/তিো ধোয়কডক নত  লযআ বমো োআ িম্বর িনথিু ক্ত করোত ড
এ ং নঙ্ক করোর পর 10 নেিধডর পোডরটর গআি িো-করড অ োর নঙ্ক করোডত ড )

মণ ায়1
িনথিু নক্তকরণ
ক্লোডয়ডি
পোডরটর নঙ্কডপজ নক্লক
করুি

মণ ায়2
কী
কী
অপডোড
বগুডোর ন
নিি

‘বপনিংপযোডকট’
করডত
ড ,
রণ বচক কডর

মণ ায়3
„িু নঙ্ক’
নক্লক
কডর
‘পোডরটর নঙ্ক’ নক্লক করডত
ড
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মণ ায়4
„িু  পযোডকট নঙ্ক’ পুডরো
ডয়ডগড কিিোডমধলি বমডজ
বচক করডত ড

মণ ায়5


„পোডরটর নঙ্ক’-এ নক্লক
কডর ননঙ্কং প্রনেয়ো শুরু
য়োর জিয ডপক্ষো
করুি



প্রনেয়ো ম্পূণধ ডয় বগডআ
OK (ডক) নক্লক
করুি

মণ ায়6


পোডরটডরর িনথিু ক্ত
কনরডয় রোিো বমো োআ
িম্বডর বয টিনপ অড
বটো এিোর করডত ড



প্রনেয়ো ম্পূণধ করোর জিয
বচোি ো অেুডর ছোপ
নেডয় কিিোমধ করুি
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মণ ায়7
কিিোডমধলি নিি অো  নধ
ডপক্ষো করুি

ফাধযতাভূরক কচকথরস্ট/অারযটয/তত্ত্বাফধায়রকয ফাধযতাভূরক প্রথেয়া
1. িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ বল কডর, আনড নরনিউ করুি অর মস্ত পযোডকট এক্সডপোটধ কডরনেি –Menu (কভনু)
– Processes (প্ররর) ->Verify Enrolment Details (নথথবুথিকযণ থফফযরণয বফধতা মাচাই) ->User Review
Shortcut (ইউজায থযথবউ টণকাট) – Alt + Ctrl + V
2.

িনথিু নক্তকরণ পযোডকটগুনর নঙ্ক করডত ড

3.

পোডরটর নঙ্ক এনক্টনিটির কোজ করডত ড

4.

এএপটিনপ-র মোধযডম পযোডকট অপডোড

মথাথফথত বারফ বথতণ কযান থথবুথিকযণ/শুথদ্ধকযণ পভণ মাচাই করয কদখা
ত ধতো পরীক্ষডকর দ্বোরো অধোর িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িমধ যোচোআ কডর বেিো


িনথপে নিনত্তক িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে পনরচডয়র প্রমোণপে  ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড যো
যো োয়ক িনথপে বেয়ো ড , তোর ডে নমনডয় বেিডত ড যথো ন নত িোড িনতধ করো
অধোর িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের িমধ টিডক।



গৃকতধ ো/গৃকেীর মোধযডম িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে গৃকতধ ো/গৃকেীর িোম, অধোর িম্বর 
িোম িনথিু ক্ত করোডত চোয়ো িোগনরডকর ডে তোাঁর কী ম্পকধ ব ম্পনকধ ত িনথর ত ধতো
পরীক্ষোকডর বেিডত ড অর বগুডো যথো ন নতিোড অধোর িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িডমধ
উডিি করো ডয়ডছ নকিো বেডি নিডত ড



5 ছডরর কম য়ডর নলশুর বক্ষডে পনরচডয়র প্রমোণপে  ঠিকোিোর প্রমোণপডের ত ধতো যোচোআ করডত ড িো, নকন্তু তোর
জডন্র তোনরডির প্রমোণপে, তোর ো ো ো মোডয়র অধোর িম্বর/আঅআনড-র ত ধতো যোচোআ কডর বেিডত ড এ ং এড র
উডিি অধোর িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িডমধ অডছ নকিো তো বেডি নিডত ড ।



আডন্ট্র্োনডউোডরর
মোধযডম িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে অধোর িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িডমধ আডন্ট্র্োনডউোডরর িোম  অধোর
িম্বর উডিি করডত ড ।িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ডি আডন্ট্র্োনডউোডরর ন রণ নত লযআ থোকডত ড ।



িনথিু নক্তকরণ/োিোগোে িডমধ িনথিু নক্তকরডণর প্রোথীর বমো োআ িম্বর বেয়োটো

োধযতোমূক

প্রোক-িনথিু নক্তকরণ অআনড


প্রোক-িনথিু নক্তকরণ
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প্রোক-িনথিু নক্তকরণ বডটো উদ্ধোর করোর কোডজ এআ র্রটো
করো য়

য োর



প্রোক-িনথিু নক্তকরণ অআনড-বত নক্লক কডর Go (বগো)-বত নক্লক
করডত ড ।নিনেধ ষ্ট র্রগুডোডত প্রোক-িনথিু নক্তকরণ বডটো নগডয় জমো
ডত থোকড



এআ প্রোক-িনথিু নক্তকরণ বডটোর শুনদ্ধকরডণর প্রডয়োজি ডত পোডর

এিনপঅর রনে িম্বর
িোগনরডকর কোডছ যনে এিনপঅর রনে থোডক, তোড বআ রনডের িম্বরটো ংনিষ্ট র্রটোডত
িনতধ করডত ড । িো-থোকড বিোডি N/A (বিআ)

ড উডিি করডত ড ।

ম্পূণণ নাভ


িনথপে নিনত্তক িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে িোগনরক িোম িনথিু নক্তর জিয পনরচডয় প্রমোণপে নোড
যো অ িনথপে বেিোড ি, বগুডোডক যোচোআ কডর বেডি নিডত ড ।



িোগনরডকর িোম িনথিু ক্ত করোর ময় িীডচ বেয়ো নিডেধ নলকোগুন বমডি চডত ড :

যো

–

ম্পূণধ িোম এিোর করডত ড - বকউ যনে নিডজর িোডমর অেযক্ষর নেডয় থোডকি, তোড তোাঁর বথডক তোাঁর পুডরো িোমটো
বজডি নিডত ড । বযমি বকউ য়ডতো ডি বয, তোাঁর িোম নি ন জয়ি নকন্তু তোাঁর পুডরো িোম  ব ঙ্কট রমণ ন জয়ি

–

ম্মোি ূচক উপোনধ বযমি শ্রী,শ্রীমতী, কুমোরী, বমজর,  রপ্রোি, ডো.

–

কিি কিি বকোি ডেযোজোত ো নলশুর িোম তোর জডন্র তোনরডির প্রমোণ পডে থোডকিো। বডক্ষডে তোর নিিো ক
ো ো ো মো-বক িোম বেয়োর গুরুে ুনঝডয় তোাঁডের নজজ্ঞোো করডত ড তোাঁরো নলশুর কী িোম রোিড ি ড ঠিক
কডরডছি, বটোআ নেডয়নেি।বআ িোমটোআ িনথিু নক্তকরণ িডমধ উডিি করুি।

–

নলশুর য় 5 ছডরর কম ড তোর পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে োগড িো, নকন্তু তোর জডন্র তোনরডির
প্রমোণপডে ো ো ো মোডয়র যো িোম অডছ বআ ো ো ো মোডয়র বয বকোি একজডির িোম  অধোর িম্বর নেডত
ড ।

োড. আতযোনে বেয়োর েরকোর বিআ।

থরঙ্গ


Mমোডি Male (পুরু)



Fমোডি Female (মনো)



Tমোডি Transgender (রূপোন্তরকোমী)
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জরন্যতাথযখ (DoB)


জডন্র তোনরি বয-র্ডর নেডত ড , বিোডি িোগনরডকর জডন্র তোনরি নিডত ড
মো  ছর উডিি কডর।



িোগনরক যনে জডন্র তোনরডির প্রোমোণয িনথ নেডয় থোডকি, তোড Verified (যোচোআ ডয়ডছ)
ক্স বচক কডর জডন্র তোনরডির িনথর জিয প্রেত্ত ড্রপ ডোউডি িোগনরডকর বেয়ো িনথর
িোম নডক্ট করডত ড



িোগনরক যনে জডন্র তোনরডির বকোি প্রোমোণয িনথ িো-নেডয় থোডকি তোড জডন্র তোনরি উডিি কডর Declared (বর্োনত)
ক্স বচক করুি।



িোগনরক যনে নিডজর জডন্র পুঙ্খোিুপুঙ্খ তোনরি িোনেডয় শুধুআ নিডজর য়ডর কথো উডিি কডরি, তোড এটো বয-র্ডর
উডিি করডত ড , বআ ধডর তো উডিি করড ি পোডরটর।ফ্টয়যোর তিি নিডজ নিডজআ জডন্র োটো নো কডর ব র
কডর বিড ।

নেি,

ফাস্থারনয ঠিকানা ও কপান-ইরভর ইতযাথদ নম্বয


িোগনরক যনে C/O থোকো ঠিকোিো নেডয় থোডকি,তড



িনথপে নিনত্তক িনথিু নক্তর বক্ষডে িোগনরক ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড
বেড ি, বটো বক যোচোআ কডর বেিডত ড ।



নপিডকোড  যোিমোকধ  ম্পূণধ ঠিকোিো এিোর করডত ড



ধ্বনি তি  িযোিয কোরডণ স্থোিীয় িোোয় নপযন্তরকরণ িু  ডয় বযডত পোডর, বজিয এগুডো বক নিডজর ব োধ ুনদ্ধ
প্রডয়োগ কডর ঠিক করডত ড এ ং তো ঠিক ডয়ডছ নক িো িোগনরক বক নজজ্ঞোো কডর নিডত ড ।



ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড যো যো িনথ জমো বেয়ো যোড , তোর তোনকো থোকো ড্রপডোউডি, বথোিকোর তোনকোয় িো-থোকো
প্রমোণ পে জমো বেয়ো ড তো গ্রণ করো ড িো, তিি িোগনরক বক ডত ড , বয িনথ জমো নেডত পোরো যোড , বআ
িনথ জমো নেডত।ব বক্ষডে িোগনরক বআ িুডমোনেত িনথ জমো িো-বেয়ো পযধন্ত তোাঁর িোম িনথিু ক্ত ড িো।



নথথবুথিকযণ/ারনাগারদয পরভণ নাগথযরকয কভাফাইর নম্বয অথতঅফযই থদরত রফ।এয রঙ্গ নাগথযক কক এ-ও
ফররত রফ কম, থতথন মারত থনরজয ইরভর আইথডটাও থদরয় কদন।ককননা এরত করয থতথন থফথবন্ন প্রকায আধায
থবথিক থযরলফা ফযফায করয কস্টটা আরডট করত থাকরফন।

বটোআ এিোর করুি
বয িনথ জমো

নাগথযরকয রঙ্গ ম্পকণ (তণ ারক্ষ)


এটো শুধুমোে গৃকতধ ো/গৃকেীর মোধযডম িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে প্রডযোজয



ো ো/স্বোমী/নিিো ক ো মো/স্ত্রী/নিিো ডকর িোম বকউ নেডত পোডরি অ োর িো- নেডত
পোডরি, এটোযোাঁরযোাঁরআচ্ছোর যপোর।যনেডকউএমিডকোিতথযনেডয়থোডকি, তোড বটোডক িনথ দ্ধ কডর
রোিডত ড ।



যনে বকোি প্রোি য়স্ক্ এআ তথযগুডো নেডত িো-চোি, তোড Relationship to Resident
(িোগনরডকর ডে ম্পকধ )-এর র্ডর Not Given (বেয়ো য়নি) বচক ক্স নডক্ট করডত ড ।



5 ছডরর কম য়ডর নলশুর বক্ষডে তোর ো ো ো মো/অত্মীডয়র অধোর িম্বর/আঅআনড বেয়োটো
োধযতোমূক।
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ফযিকযণ
অধোর (অনথধক  িযোিয িতুধ নক, োি  পনরড ো ন তরডণর ক্ষয) অআি 2016-র ধীিস্থ


এআ

যক্তকরণ িুযোয়ী িোগনরক নিডজর স্বোক্ষর/টিপআ নেডয়ডছি নকিো বেিডত ড



এআ

যক্তকরডণর কী প্রিো

ব

যক্তকরণ:

যোপোডর িোগনরক বক নত লযআ জোিোডত ড

অারযটয ও নাগথযরকযা িাযা মণ াররাচনা


িনথিু নক্তকরডণর কোজ পোডরটর ম্পূণধ করোর অডগ নতনি নত লযআ জটি জোয়গোগুডো এক োর পডড় শুনিডয় বেড ি
িোগনরক বক।িীডচ বয জোয়গোগুডোর কথো উডিি করো ডয়ডছ বগুডো ঠিক অডছ নকিো তো িোগনরক বক নজজ্ঞোো কডর
নিনিত ডয় নিডত ড পোডরটরডক:
–

িোগনরডকর িোডমর

োিোি ( োধযতোমূক)

–

ঠিক নে( োধযতোমূক)

–

ঠিক

–

ঠিকোিো – নপিডকোড,

–

ম্পডকধ র ন

–

িোগনরডকর পনরষ্কোর  ঠিক ছন

–

বমো োআ িম্বর ( োধযতোমূক)

য়/জডন্র তোনরি( োধযতোমূক)
রণ –

োনড়, গ্রোম/লর/িগর, বজো, রোজয ( োধযতোমূক)
ো ো-মো/স্বোমী-স্ত্রী/নিিো ক, অত্মীডয়র িোম( োধযতোমূক)
( োধযতোমূক)



আডম অআনড (ঐনচ্ছক)



বয র্রগুডোয় বকোি তথয বেয়ো য়নি, বআ র্রগুডোডত যোডত NA, N/A or ND –র মত বকোি বটক্সট িো-থোডক,
ব- যোপোডর পোডরটর বক নিনিত ডয়নিডত ড



বয  তথয বেয়োটো োধযতোমূক িয়, বগুডো যনে িোগনরক িো-নেডয় থোডকি, তোড বআ
তডথযর জোয়গোগুডোডক িোাঁকোআ বরডি নেডত ড ।



িনথিু নক্তকরডণর অড েডি থোকো মস্ত তথয ম্পডকধ িোগনরডকর বথডক নিিয়তো নিডয় নিডত ড
অর িনথিু নক্তর কোজ পুডরো বল করোর অডগ িোগনরকডক নেডয় স্থোিীয় িোোয় করো িু োে যোচোআ
কনরডয় নিডত ড ।

পোডরটর/তিো ধোয়ক/আডন্ট্র্োনডউোর/গৃকতধ ো



ো গৃকেীর োআি ি

পোডরটর নিডজর অেুডর ছোপ নেডয় প্রনতটি িনথিু নক্তডক োআি ি করড ি
যনতেমী

োডয়োডমনট্রডকর বক্ষডে তিো ধোয়ডকর োআি ি নেয় কডর প্রেোি করডত ড ।



5 ছডরর কম য়ী নলশু বক্ষডে তোর ডে যুক্ত
কযোপচোর করডত ড



আডন্ট্র্োনডউোর/গৃকতধ ো ো গৃকেীর মোধযডম িনথিু নক্তকরডণর বক্ষডে আডন্ট্র্োনডউোর/গৃকতধ ো
গৃকেীর োডয়োডমনট্রক নিিয়তো কযোপচোর করডত ড
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প্রোনিস্বীকোর নিডপর নপ্রনিং


পোডরটরডক আঅআনড (িনথিুু্ নক্ত অআনড) থোকো প্রোনিস্বীকোর নিপ ব র করডত
ড পোডরটরডক



এর কোউিোর নিডপ িোগনরকডক স্বোক্ষর কডর বটো স্ক্যোি করোর জিয
পোডরটরডক নেডয় নেডত ড

োধযতোমূক স্ক্যোনিং


িনথিু নক্তকরণ ম্পূণধ করোর জিয অধোর িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িমধ, অ
োয়ক িনথপে  আঅআনড (িনথিু নক্তকরণ অআনড) থোকো স্বোক্ষনরত প্রোনিস্বীকোর
নিপ স্ক্যোি করডতআ ড



মস্ত িনথপে িোগনরকডক বিরত নেডয় নেডত ড
কোডছ বরডি নেডত পোরড ি িো
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ফারয়ারভথরক কডটা ংগ্র কযায থফস্তাথযত থনরদণ থকা
োডয়োডমনট্রক বডটো কযোপচোর করোর জিয িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুনডক এটিনকউন োটিধিোডয়ড োডয়োডমনট্রক
নডিোআ য োর করডত ড , বযমি অেুডর ছোপ  বচোডির মনণ কযোপচোডরর নডিোআ। োটিধিোডয়ড
োডয়োডমনট্রক নডিোআডর তোনকো পোয়ো যোড এটিনকউন-র ডয় োআট http://www.stqc.nic.in/-এ।
অেুডর ছোপ কযোপচোর



অেুডর ছোপ নিডত ড এআিোড - প্রথডম ডোিোডতর চোর অেুডর ছোপ নিডয় পডর োাঁ োডতর
চোর অেুডর ছোপ নিডত ড । এরপর েু’োডতর ুডড়ো অেুডর ছোপ নিডত ড এক এক কডর



অেুডর ছোপ ঠিক কডর বিয়োর জিয
ড



োডয়োডমনট্রক নডিোআডর উপর রোনর বযি বকোি অডো িো-পডড়।
অেু ঠিক িোড যোডত রোিডত
পোরো যোয়, তোর জিয অেুডর ছোপ বিয়োর নডিোআড আনিডকটর য োর করডত ড ।



োডয়োডমনট্রক নডিোআডর পর ঠিক
িোড অেুগুডো রোিডত

োডয়োডমনট্রক নডিোআডর পর ঠিক নেক কডর অেু রোিডত ড



োডয়োডমনট্রক নডিোআডর িযোডটি বক পনরষ্কোর রোিোর জিয মোডঝ মোডঝ লি িো-থোকো কোপড় নেডয়
মুডছ বযডত ড



নডিোআড বকোি অাঁচড়, বগুডোডত বিোকো িো-থোকো আডমজ ধরো পড়ো ো ছন পুডরোপুনর অডছ
িো এ ধরডির িোিো মযো বেিো নেডচ্ছ নক িো তো বেিোর জিয মোডঝ মোডঝআ নডিোআগুডো বেডি
নিডত ড



অেুডর ছোপ কোটো পড়ড, বিজো/বিোংরো অেুডর ছোপ, িু
অেুডর ছোডপর ছন িু িো িোড অড িো|



িোগনরডকর োত পনরষ্কোর থোকডত ড (বকোি কোেোমোটি, বতময়ো বযি িো-থোডক) েরকোর
পড়ড িোগনরকডক ুি ো োি-জ নেডয় োত ধুডয় নিডত



অেুগুডো যোডত িু



নডিোআডর পর অেুগুডো িো িোড যোডত ড তোর জিয অর
িো িোড যোডত বআ অেুগুডোর ছোপ অড তোর জিয িোগনরকডক
ডত ড , তোাঁরো বযি অেুডর ছোডপর স্ক্যোিোডর োাঁোত/ডোি োডতর

help@uidai.gov.in
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 ক’টো অেু িো কডর

োি।



 গুডো অেুগুডো বযি এডক োডর চযোপটো ডয় োডিো য় অেু
অরডর
এডক োডর ডগো  নধ বযি োডিো য়
অেুডর ছোপ বিয়োর স্ক্যোিোডর।



নিডজ নিডজ কযোপচোর িো-ড পোডরটর নডিোআডর  গুডো োআট  ুজ
িো-য়ো পযধন্ত 4 োর পযধন্ত কযোপচোর য়োর জিয চোপ বেড ি।



কযোপচোর িো-ড কী পেডক্ষপ করডত ড , ম্পনকধ ত নিড যোক বচক করডত ড পোডরটরডক।
কী পেডক্ষপ করো বযডত পোডর, বরকম নকছু নিড যোক বেয়ো থোডক ফ্টয়যোডর। বযমি:



যতগুডো অেুডর ছোপ অো েরকোর, তোর  গুডো অডছ িো
–

অেুগুডো ঠিকিোড

োডিো য়নি

–

ব নল চোপ বেয়ো ডয়ডছ (নডউটি োআডক)

–

িু

–

মোডঝর ংলটো বিআ

–

িু

ব নল অদ্রধতো (বিজো িো

–

িু

ব নল শুকডিো

কম চোপ বেয়ো ডয়ডছ

)



েোাঁনড়ডয় েোাঁনড়ডয় অেুডর ছোপ নেড  ডচডয় িো ছোপ পোয়ো যোয়



কোর যনে একোডত পোাঁচটোর ব নলঅেু থোডক, তোড অ পোাঁচটোঅেুডর ছোপ নিডআ চড



অেুডর ছোপ বিয়োর ময় বেিডত ড



যনে কোর বকোি অেু িো-থোডক তোড
িুরণ করডত ড

অেুগুডো বযি ঠিক িোড
যনতেমী িোড

োডিো থোডক

োডয়োডমনট্রক যোিনং বমকোনিজম

কিীনিকোর ছোপ বিয়ো


ডোি বচোি অর োাঁ বচোি মোি বরডি এমি
বচোডির মনণ পুডরো বগো ডয় ধরো পডড়



বপোডট্রধট বিোডটো বিয়োর জিয বয িোড
ডত য়, বআ রকম িোড
ডত ড , মোডি নলরেোাঁড়ো বোজো কডর।



কিীনিকোর ছন র গুণমোি বমডপ নিডত পোডর ফ্টয়যোর। কিীনিকোর ছন বিয়োর ময় পোডরটর
প্রথডমআ নডিোআড এক োর বেডি নিডত পোরড ি বয, ছন টো বকমি অডত পোডর। কিীনিকোর ছন
যনে িো িোড িো-অোর ম্ভো িো বেিো বেয়, তিি ফ্টয়যোরআ ড বেড বয, এ বক্ষডে কী
পেডক্ষপ করডত ড । ফ্টয়যোর বয পেডক্ষপগুডো করোর কথো ড, বগুডো :

যোডত

–

ন্তধৃধনত (বচোডির মনণর গুরুেপূণধ ংল বেিো যোয় িো)

–

কিীনিকো বিোকোডর

–

তোকোডিোর িনেটো িু  (িোগনরক িযনেডক তোনকডয় অডছি)
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–

বচোডির মনণর ছনড়ডয় পড়ো



অডলপোডলর অডো পড়ড বচোডির কিীনিকোর ছন বতোোর বক্ষডে মযো বেিো বেয়। িোগনরডকর
বচোডি যোডত রোনর বকোি প্রতযক্ষ ো কৃ নেম অডো িো-পডড়।



নডিোআটোডক িড়োচড়ো িো-করোর মত কডর ধডর রোিডত ড । যনে বকোি কোরডণ িোগনরকডকআ
নডিোআটো ধডর রোিডত য়, তোড পোডরটর/তিো ধোয়কআ বআ নডিোআটো লক্তডপোক্ত ধডর রোিোর
জিয িোগনরকডক োোযয করড ি।



মুডির ছন বতোোর ময় বটন  োআট জ্বোোডিো ডয় থোকড, কিীনিকোর ছন
োআট ন্ধ কডর রোিডত ড



রোনর ূডযধর অডো ো িয বকোি চড়ো অডো িোগনরডকর বচোডি পড়ড প্রনতিি ততনর ড ,
তোর িড ছন র মোি িোরোপ ড



কিীনিকো কযোপচোর করোর ময় িোগনরকডক বোজো কযোডমরোর নেডক তোকোডত, বচোি
রোিডত, অর বচোি নমটনমট িো-করোর কথো ড ি পোডরটর।



কিীনিকো স্ক্যোি  কযোপচোর করোর ময় িোগনরডকর ুন ধো ড পোডরটর পর তী নিডি চড
যোড ি, িযোিয ন রণ কযোপচোর করোর জিয, তোরপর অ োর কিীনিকো কযোপচোর করোর কোডজ
নিডর অড ি। এরকম করড িোগনরক একটোিো বচোি ড় ড় কডর রোিোর ুন ধো বথডক বরোআ
পোড ি।



কযোপচোডরর ময় পোডরটরডক তধযধ ধডর থোকডত ড , যতক্ষণ িো নডিোআ োড়ো বেয়, ততক্ষণ
পযধন্ত। নতনি যোডত নডিোআটো ি িো-কডরি, নিি অগুনপছু িো-কডরি।



কিীনিকো বযিোড কযোপচোর করো েরকোর বিোড
ঠিক িোড কযোপচোর করোর জিয।

মুডির ছন

িো-ড পোডরটর অর 4

বতোোর ময় বআ

ড়

ড় কডর

োর বচষ্টো করড ি

কযোপচোর



িনে:মুডির ছন তু ডত নগডয় িোগনরকডক ঠিক িনেডত ঠিক েূরডে
োডিোর বচষ্ট করড ি িো, রং নতনি কযোডমরোটোডকআ ঠিক েূরডে 
ঠিক িনেডত রোিড ি। মুডির োমডির নেডকর ছন তু ডত ড , মোথো
ডোিনেক- োাঁনেক ো পর-িীচ করো যোড িো।



বিোকো:কযোপচোর নডিোআডক ডটো বিোকো  ডটো কযোপচোর িোংলডি রোিডত ড । বয ছন টো
বতোো ড , তো িড়োচড়ো য়োর িড বযি ঝোপো িো-য়, ছন ডত যোডত কম ো ব নল এক্সডপোজোর
িো-থোডক, স্বোিোন ক রনঙি অডো যোডত িো-থোডক অর রনিগত বকোি ন কৃ নত িো-থোডক।



িো :মুডির িো প্রকোল করড কযোডমরো নিডজ নিডজ মুিটোডক লিোক্ত করডত পোডর িো অর নযনি
ছন বতোডি নতনি বেডি ঠিক ুঝডত পোডরি িো বয, ছন টো ঠিক বকমি অড । তোআ একোন্ত
পরোমলধ এআ বয, ছন বতোোর ময় মুডি বযি বকোি িো -িনে (োন) িো-থোডক, বঠোাঁট ন্ধ
থোকড অর েু’বচোিআ বিোো থোকড ।



অডো: কম অডো থোকড মুি িো কডর লিোক্ত করো যোয় িো। কম অডো থোকড পোডরটর
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িো কডর ুঝডতআ পোডরি িো বয, মুডির িো -িনে বকমি অডছ
। তোআ এমি য স্থো করডত ড ,
যোডত অডো পযধোি মোেোয় পোয়ো যোয়, থচ মুডি বকোথো বকোি ছোয়ো
িোপডড়, বচোডির িীডচ
যোডত ছোয়ো িো-পডড় অর মুডথর বকোি ংল যোডত িু ব নল উজ্জ্ব িো ডয় ডঠ। যোাঁর ছন
বতোো ড , তোাঁর মোথোর পর যোডত বকোি অডো রোিো িো-য়, কোরণ এর িড ছোয়ো ততনর
য়। চড়ো অডোর েড ঝোপো অডো য োর করডত ড অর যোাঁর ছন বতোো ড , তোাঁর
মুডিোমুনি অডো রোিডত ড , যোডত বচোডির িীডচ বকোি ছোয়ো ততনর িো-য়।


চলমো: যনে বকউ চলমো



অিুনেক উপকরণ: যোাঁর ছন বতোো ড , নতনি য়ডতো এমি নকছু পডর অডছি যোর িড মুডির
বকোি একটো ংল ঢোকো পডড় বগ, তোড বটো িুড বিডত ড । নকন্তু পোগনড় আতযোনের মত
বকোি নজনি যনে ধমীয় ো প্রথোগত কোরডণ বকউ পডড় থোকড, বটো আ ছন তু ডত ড ।



ফ্টয়যোডর ঠিক বযিোড ছন টো অডত ড , বআ িোড আ যোডত ছন টো অিো যোয়, বটো করোর
জিয পোডরটরডক প্রনলক্ষণ নিডত ড ।



নলশুর ছন বতোো ড তোডক তোর ো ো ো মোডয়র বকোড নডয়আ ছন তু ডত ড । তড
রোিডত ড , নলশুর মুডির ডে তোর ো ো ো মোডয়র মুডির ছন যোডত চড িো-অড।



যনে বকোি কোরডণ িো মত ছন বতোো িো-য়, তোড নকছু পেডক্ষপ করডত ড । নকছু নকছু
পেডক্ষপ বকোি পনরনস্থনতডত নিডত ব কথো ফ্টয়যোডরআ অডছ। বযমি:

বতোোটো িো।

–

মুি বেিো যোডচ্ছ িো

–

িোগনরক ডিক েূডর

–

িোগনরক িু কোডছ
ংল জুডড় অডছ)

–

 স্থোি (বোজো তোকোডিো)

–

প্রডয়োজডির তু িোয় কম অডো

–

মুডির মডধয নকছু একটোর িো

–

িনে (অউটপুট আডমডজ নচ ুডকর বকোণ 11.5 নডনগ্রর কম)

–

মোি অডো (অউটপুট আডমডজ)

–

িু  বপ্রক্ষোপট (অউটপুট আডমডজ)

–

পনরমোডণর বচডয় কম অডো (অউটপুট আডমডজ মুডির পনরডর ধূরতোর মোি
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য োর কডর থোডকি, তোড চলমো ছোড়োআ তোাঁর ছন

বিয়ো

ড অডছি (আিপুট আডমডজ বচোডির েূরে 90-এর ব নল)
ড অডছি (আিপুট আডমডজ েূরে ছন র প্রডস্থর এক-তৃ তীয়োংডলর ব নল

(মোিুডর মুি

https://uidai.gov.in/

ডআ মডি ডচ্ছ িো)

োডজ)

1947

আধায নথথবুথিকযণ  অপডডট ব োঝো

ি ধযোয়
যনতেম পনরচোি
help@uidai.gov.in
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ি ধযোয়: যনতেম পনরচোি

য স্থো

এমি বেিো বযডত পোডর বয, ন নিন্ন কোরডণবকোডিো বকোডিো িোগনরক য়ডতো ম্পূণধ িোড
োডয়োডমনট্রক নেডত
পোরডছি িো। বযমি তোাঁর োডতর অেু ক্ষত ো তোাঁর োডতর অেু কোটো পডড়ডছ ো বচোডির বক্ষডে এ
রকমআ নকছু মযো। এরকম যনতেমী বক্ষডে িীডচর নিডেধ নলকোগুডো বমডি চডত ড ।

মযো

অেুডর ছোপ কযোপচোডরর
বক্ষডে যনতেমী পনরচোি
য স্থো

পরোমলধ

1.

অেু বিআ/কোটো
পডড়ডছ/ যোডিডজ
োাঁধো

মযো

2.
3.

কিীনিকোর আডমজ
কযোপচোর ম্ভ িয়
2.

1.

2.
3.

help@uidai.gov.in
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োনক অেুগুডোর ছোপ নিডত ড ।
এ করোর অডগ িোগনরকডক নজজ্ঞোো কডর নিডত
ড বয, নতনি এ করডত নেডত চোি নক িো।

কিীনিকোর আডমজ কযোপচোডরর
বক্ষডে যনতেমী পনরচোি
য স্থো
1.

টযোরো/িয নেডক
তোকোডিো বচোি

কী ধরডির যনতেম তো ফ্টয়যোডর েষ্ট িোড
নচনিত করডত ড , যনতেমটো বকমি, তোর ছন 
নিডত ড ।

পরোমলধ

একটি বচোি ো েু’টি বচোিআ িো-থোকড, একটি বচোডি
ো েু’টি বচোডিআ যোডিজ োাঁধো থোকড/বকোি
েন কৃ নত ো বরোগ থোকড কিীনিকোর আডমজ
কযোপচোর ম্ভ িো-ড বআ কথোটো নডেডম
িনথ দ্ধ কডর রোিডত ড ।
এটো করোর অডগ এআ পনরনস্থনতর ন ডয় িোগনরডকর
ম্মনত নিডয় নিডত ড ।
কী ধরডির যনতেম তো ফ্টয়যোডর েষ্ট িোড
নচনিত করডত ড , যনতেমটো বকমি তোর ছন
নেডত ড ।
একটি কিীনিকোয় বকোি মযো থোকড, নদ্বতীয়
কিীনিকোর আডমজ কযোপচোর করডত ড ।
এটো করোর অডগ এআ পনরনস্থনতর ন ডয় িোগনরডকর

https://uidai.gov.in/
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ম্মনত নিডয় নিডত ড ।

িম ধযোয়
গুণমোিম্পন্ন িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের জিয
পোডরটর/তিো ধোয়ডের বয নিডেধ নলকো বমডি চডত ড

help@uidai.gov.in
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িম ধযোয়: গুণমোিম্পন্ন িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের
জিয পোডরটর/তিো ধোয়ডের বয নিডেধ নলকো বমডি চডত
ড
িোগনরকডক অধোর কোডধ বেয়োর অডগ িতু ি িনথিু নক্তকরণ  োিোগোডের ময় জিন িযোগত ন রণগুডোডক
িো িোড যোচোআ কডর বেডি নিডত ড অর এড র োয়ক িনথপেগুডোডক স্ক্যোি করডত ড । নডেডম
বয বডটো ো তথয িরো ড , বগুডো যোডত ঠিক  গুণমোিম্পন্ন য়, বআজিযআ এ করডত য়।

প্রনেয়ো  বডডমো এরর/ভ্রোনন্ত

ৃনষ্টকোরী িনথিু নক্তকরণ মোিেডণ্ডর মোপকোঠি



কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত মোিেডণ্ডর মোপকোঠি বমডি চডত ড িনথিু নক্তকরণ পোডরটর/তিো ধোয়কডক
এ ং তোাঁডের কোজ ড বক
এ োডর ঠিক িোড জ
িন িযোগত  োডয়োডমনট্রক ন রণ কযোপচোর করো।



বকোি অনথধক মযোয় যোডত পড়ডত িো-য়
জিয িু ভ্রোনন্ত এনড়ডয় চডত ড তোাঁডেরডক।



িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের ময় বকোি িু  করড পোডরটরডক ব্ল্যোকনডে চড বযডত ড , িড
এর পডর অর কিিআ নতনি িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ করডত পোরড ি িো।

ো কতৃধ পডক্ষর ব্ল্যোকনডে যোডত বযডত িো-য়, তোর

িনথিু নক্তকরণ  োিোগোডের জিয মোিেণ্ড যোচোআ
বক্ষে

করণীয়  করণীয়
িোগনরক বয প্রোমোণয িনথ জমো বেড ি, বগুডোডত িোম ঠিক অডছ নক িো
তো িো কডর যোচোআ কডর নিডত ড ।

িোম

অডজ োডজ বকোি নজনি বযোগ করো যোড িো অর োংন ধোনিক বকোি িোো
য োর করো যোড িো। এরকম করড পোডরটর ব্ল্যোকনডে চড বযডত পোডরি।
িোডমর অডগ বকোি উপোনধ
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ো ম্মোিূচক িোম
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শ্রীমতী, কুমোরী, ডো. ড. আতযোনে। এরকম নকছু থোকড িনথিু নক্তকরণ
ডয় যোড ।

োনত

আংডরনজডত বয িোম থোকড , তোর ডে স্থোিীয় িোোর নপযন্তরকরডণ বিো িোডমর
নম থোকডত ড ।

নে

য়

যনক্তর ঠিক নে পনরচয় উডিি করডত ড ।
যনে বকআ যোচোআ য়ো জডন্র তোনরি নেডয় তোর পডক্ষ িনথপে বপল কডর থোডকি,
তোড বআ িনথ িুযোয়ী এডক োডর ঠিক িোড জডন্র তোনরি উডিি করডত
ড ।

িোগনরডকরো প্রমোণ নোড বয িনথ জমো বেড ি, তোডত থোকো ঠিকোিো নমনডয় িো
িোড যোচোআ কডর নিডত ড িনথিু নক্তকরণ পোডরটরডক।
অডজ োডজ বকোি নজনি বযোগ করো যোড িো অর োংন ধোনিক বকোি িোো
য োর করো যোড িো। এরকম করড পোডরটর ব্ল্যোকনডে চড বযডত পোডরি।
ঠিকোিো

আংডরনজডত বয িোম থোকড , তোর ডে স্থোিীয় িোোর নপযন্তরকরডণ বিো িোডমর
নম থোকডত ড ।
ঠিকোিো ম্পূণধ নিডত ড , ঠিকোিোয় এআ ন রণগুডো থোকডত ড িম্বর/িোম, পোড়ো, রোস্তো, িগর/লর/গ্রোম, নপি বকোড আতযোনে।

আউঅআনডএঅআ প্রেত্ত নিডেধ নলকো িুযোয়ী ঠিক িোড
ড ।
ছন

ছন

িু

ব নল ন্ধকোর অর িু

িোগনরডকর ছন

ব নল উজ্জ্ব ড চড

ছন ডত িোগনরডকর মুি েষ্ট থোকডত ড

োনড়র

তু ডত

িো।

অর ডজআ যোডত তোাঁডক বচিো যোয়।

প্রনেয়োগত িু 
help@uidai.gov.in
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প্রনেয়ো

ন

রণ

িীডচ বযগুডোর উডিি অডছ বগুডো বথডক যোডত ছন িো-বিয়ো য় ব নেডক
বিয়ো রোিডত ড িনথিু নক্তকরণ পোডরটর/তিো ধোয়কডক:

িোগনরডকর ছন

বতোো



ছন র োডধ কনপ (পোডপোটধ ছন



মনিটডর থোকো ছন



বমো োআ নডিোআডর ছন



পনেকো/ি ডরর কোগজ/ আ/বপোেোডরর ছন

ছন েষ্ট ডত ড , ঝোপো ড চড
থোকডত ড ।

িোগনরডকর
জিন িযোগত ন
বিয়ো

আতযোনে)

িো। ছন

বতোোর ময় পযধোি অডো

িনথিু নক্তকরণ পোডরটর/তিো ধোয়কডক বিয়ো রোিডত ড বয,
রণ োংন ধোনিক/অেমণোত্মক িোো বযি য োর করো িো-য়।

প্রমোণ নোড িোগনরক বয িনথ জমো বেড ি, বগুডো যোচোআ করড ি
িনথিু নক্তকরণ পোডরটর/তিো ধোয়ক অর তোাঁডক িীডচর ন য়গুন বিয়ো রোিডত
ড :
1.
2.

িনথপে যোচোআ করো

3.
4.
5.
6.

help@uidai.gov.in
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প্রমোণ নোড বয িনথ বেয়ো ডয়ডছ, বিোডি উনিনিত িোম, ঠিকোিো,
জডন্র তোনরি বযি িডমধ উনিনিত তথযগুনর ডে নমড যোয়।
িুডমোনেত িনথপডের বয-তোনকো আউঅআনডএঅআ-এর পক্ষ বথডক বেয়ো
ডয়ডছ, বআ তোনকো িুযোয়ী িনথপেআ জমো বিয়ো ড ।
িনথপেগুডো পুডরো স্ক্যোি করডত ড , যোডত মস্ত ন
পডড়।
প্রমোণ নোড

রণ েষ্ট িোড

বকোি জো/বকৌলড রে ে করো িনথ বিয়ো ড

ধরো
িো।

প্রোমোণয িনথগুনডক এমি িোড স্ক্যোি করডত ড , যোডত বআ স্ক্যোি করো
িনথগুন েষ্ট থোডক অর পড়ডত পোরো যোয়।
ক্লোডয়ডি বয িনথর িোম নডক্ট ড , বটোর ডে জমো বেয়ো িনথ নমডত
ড ।

https://uidai.gov.in/
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নথথরত্রয বুর – চযাচয কমফ কাযরণ ফাথতর য়
ব নলর িোগ িনথিু নক্তর অড েি

োনত য় কোরণ িোগনরডকরো নদ্ধ িনথপে জমো বেি।

কোডরো িোম িনথিু ক্ত করোর অডগ তোাঁডের জমো বেয়ো িনথপেগুনডক িো িোড যোচোআ কডর বিয়োর
েোনয়ে িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র থোকো পযধড ক্ষকডের। নদ্ধ িনথপে জমো বেয়োর িড োধোরণত মূ
বয কোরডণ িনথিু নক্তকরডণর অড েি োনত তো িীডচ উডিি করো ।

িনথপডের িু 

নদ্ধ িনথ

help@uidai.gov.in

োনত করোর কোরণ


িুডমোনেত িনথর তোনকোয় িো-থোকো বকোি িনথ পনরচডয়র
প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে/ম্পডকধ র প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে নোড
স্ক্যোি ড তো োনত য়।



পনরচয়জ্ঞোপক বয প্রমোণপডে িোম/ছন



বযমি, একমোে বআ বরলি কোডধডকআ পনরচডয়র প্রমোণপে নোড
ড , যোর মডধয িোগনরডকর িোম  ছন থোডক।



পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে/ম্পডকধ র প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে
নোড স্ক্যোি য়ো অধোর কোডধ/নচঠি োনত ড ।



িুডমোনেত তোনকো িুযোয়ী নধকোরপ্রোি বকোি যনক্ত যনে বকোি লংোপে
বকোি িোগনরকডক বেি, তোড বআ লংোপডে বআ িোগনরডকর ছন  লযআ
থোকডত ড অর নযনি লংোপে নেডচ্ছি, তোাঁর বমোর  স্বোক্ষর থোকডতআ
ড । িোড বআ লংোপে োনত ডয় যোড ।



পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে/ম্পডকধ র প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে
নোড বগাঁডথ বেয়ো িনথর যনে বময়োে িু নরডয় নগডয় থোডক, তোড বটো
োনত ড ।



ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড

থোডক িো, বটো

োনত য়।
জমো বিয়ো

বিোটোর পনরচয় পে জমো বেয়ো ড বআ

https://uidai.gov.in/
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পনরচয়পডের েু’বটো নেকআ স্ক্যোি করডত ড , িোড তো

োনত ড ।

নথথবুথিকযণ অারযটযযা চযাচয কম বুরগুথর করয থারকন
িনথিু নক্তকরণ পোডরটররো চরোচ বয-িু গুন কডর থোডকি, বগুডো িীডচ উডিি করো । প্রডতযক
পোডরটরডক এ এনড়ডয় চোর জিয ো ধোডি থোকডত ড ।
পনরচডয়র
প্রমোণপে/ঠিকোিোর
প্রমোণপে/ম্পডকধ র
প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে
নোড িনথিু নক্তকরণ
নিপ/অধোর কোডধ বগাঁডথ
বেয়ো ড: নকউন-বত
োনত ডয় যোড ব ধ
িনথ নোড ।

পনরচয়/ঠিকোিো/জডন্র প্রমোণপে নোড িনথিু নক্তকরণ নিপ/অধোরডক বযি
বগাঁডথ িো-বেি িনথিু নক্তকরণ পোডরটররো। এগুডো নদ্ধ প্রমোণপে িয়, তোআ
নকউন ো বকোয়োনটি বচডকর ময় এগুডো োনত ডয় যোড । অ োর িু 
িনথ অপডোড করোর েোডয় পোডরটর য়ডতো ব্ল্যোকনডে চড বযডত পোডরি।

ব ধ িনথ: Invalid
িনথিু নক্তকরডণর ময় িনথিু নক্তকরণ পোডরটরডক বিয়ো রোিডত ড বয,
Document:পনরচডয়র
আউঅআনডএঅআ প্রেত্ত িুডমোনেত িনথপডের তোনকোয় িো-থোকো বকোি
প্রমোণপে/ঠিকোিোর
িনথডকআ যোডত
পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে/ম্পডকধ র
প্রমোণপে/ম্পডকধ র
প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে নোড গ্রণ  স্ক্যোি করো িো-য়। বয-তোনরডি
প্রমোণপে/জডন্র প্রমোণপে িনথ বিয়ো ডচ্ছ, বআ তোনরি  নধ ো তোর অডগ  নধ বযি বআ িনথ
নোড অধোর নচঠি নদ্ধ ত ধ থোডক। ব ধ িনথ জমো নিড পোডরটডরর লোনস্ত ডত পোডর অর তোাঁডক
িয়, তোআ এটো ব ধ িনথ ব্ল্যোকনডে বিো ডত পোডর।
নোড
োনত ডয় যোড ।
ব ধ িনথ: বিোটোর
পনরচয় পডের শুধু একটি
নেক স্ক্যোি করো কনপডক
ব ধ িনথ ড ধডর
বিয়ো ড । পোডরটরডক
help@uidai.gov.in
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বকোয়োনটি বচডকর ময় ধরো পডড়ডছ বয, িনথিু নক্তকরণ পোডরটররো বিোটোর
পনরচয়পেডক ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড গ্রণ করোর ময় চরোচর একটি
িু  কডর থোডকি, তো  বআ পনরচয়পডের শুধু একটি নেক স্ক্যোি করো।
অড েু’বটো নেকআ স্ক্যোি করো উনচত। বিোটোর পনরচয় পডের েু’টি নেকআ
স্ক্যোি করো িো-ড িনথিু নক্তকরণ োনত ডয় যোড ।
https://uidai.gov.in/
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বিয়ো রোিডত ড ,
বিোটোর পনরচয় পডের
েু’বটো নেকআ বযি স্ক্যোি
করো য়।

ব ধ িনথ: িোগনরডকর
িোম  ছন ছোড়োআ যনে
বকোি লংোপে বেি
গ্রোমপ্রধোি/বমোড়, তোড
তো ব ধ িনথ ড
ন ড নচত ড ।

পনরচডয়র প্রমোণপে/ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড যিি বকোি লংোপে বেি
গ্রোমপ্রধোি/বমোড়, তিি িনথিু নক্তকরণ পোডরটরডক বেডি নিডত ড বয,
বটোডত িোগনরডকর প্রতযনয়ত ছন বযি  লযআ থোডক, অর নযনি লংোপে
নেডয়ডছি, তোাঁর বমোর  স্বোক্ষর বযি থোডক। বআ লংোপডে ছন িো-থোকড
বটোডক ব ধ ড ন ড চিো কডর োনত করো ড ।

িোগনরডকর জিন িযোগত ন রণ এিোর করোর ময় পোডরটরডক জোগ
থোকডত ড । কযোপ্স ক ুআচ ি থোকড নপযন্তরকরডণর নেডক িজর নেডত
নপযন্তরকরডণ িু :
আংডরনজ  স্থোিীয় িোোয় ড । পোডরটরডক বিয়ো রোিডত ড বয, আংডরনজ  স্থোিীয় িোোয়
জিন িযোগত ন রণ বযি একআ থোডক। িোড বআ িনথিু নক্তকরণ োনত
থোকো জিন িযোগত
ন রণ অোেো অোেো। ডয় যোড ।

পনরচডয়র
পনরচডয়র
িোগনরডকর
রডি

প্রমোণপে:
প্রমোণ পডে
িোডমর ডে
থোকড

পনরচডয়র প্রমোণপে নোড বকোি িনথ জমো বিয়োর ময় পোডরটরডক
বিয়ো রোিডত ড বয, বটোর মডধয যোডত িোগনরডকর িোডমর ডে তোাঁর রডি
িোম িো-থোডক। এমি িনথ বকোয়োনটি বচডকর ময় োনত ডয় যোয়।
িনথিু নক্তকরণ িডমধ বয-িোম বেয়ো থোকড , বআ একটো িোমআ পনরচডয়র
প্রমোণপডে থোকডত ড ।

ছন র ডে য়ডর নম: জডন্র তোনরি বর্োনত িোড বেয়ো ড, িোগনরডকর জডন্র ো যোচোআ করোর
নেডক ন ডল বিয়ো রোিডত ড । ন ডল কডর নলশুডের বক্ষডে বর্োনত জডন্র
িোগনরডকর ছন অর
য়ডর নম থোকডত ড তোনরি এিোর করোর অডগ তোর ো ো-মোডক নজজ্ঞোো কডর নিডত ড ।

help@uidai.gov.in
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ষ্টম ধযোয়
নিয়ম ঙ্ঘি  লোনস্ত

help@uidai.gov.in
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ষ্টম ধযোয়: নিয়ম ঙ্ঘি  লোনস্ত
আধায আইন ও থফধারনয কচারখ থনয়ভ রঙ্ঘন ও তায াথস্ত
ছোপ বিয়োর বক্ষডে িু ডর লোনস্ত
নিয়ম ঙ্ঘি

লোনস্ত

িু  জিন িযোগত তথয ো োডয়োডমনট্রক  3 ছরডরর কোরোেণ্ড
তথয নেডয় নিডজর িু ডয়ো পনরচয় বেয়োর
ো
থ ো জীন ত ো মৃত, প্রকৃ ত ো কোল্পনিক
যনক্তর পনরচয় গ্রণ কডর নিডজর িু ডয়ো  ১০০০০ টোকো পযধন্ত জনরমোিো
পনরচয় বেয়োর বচষ্টো করড
ো েুআ-আ
বকোি অধোর িম্বর ধোরডকর ক্ষনত করোর
জিয ো তোাঁডক ঝোডমোয় বিোর জিয তোাঁর

পনরচয় েড বিড নকং ো
জিন িযোগত ো োডয়োডমনট্রক তথয
পোডট নেডয় তোাঁর িু ডয়ো পনরচয় তু ড ধরড

ো বকোি জীন ত ো মৃত, প্রকৃ ত ো
কোল্পনিক বকোি যনক্তর িোম নেডয় তোাঁর
িু ডয়ো পনরচয় তু ড ধরড


নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধন্ত কোরোেণ্ড,
তো 3 ছর  নধ ডত পোডর 
জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর

নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 3 ছর  নধ ডত
পোডর 

অধোর অআি িুযোয়ী পনরচয় ংেোন্ত
তথয ংগ্র করোর নধকোর যোর বিআ,  জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
নতনিআ যনে ছিো কডর এ ংগ্র কডরি পযধন্ত ডত পোডর
 বকোম্পোনির বক্ষডে এআ জনরমোিোর
পনরমোণ 1 ক্ষ টোকো পযধন্ত ডত
পোডর ো কোরোেণ্ড  জনরমোিো
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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েুআ-আ একডে প্রডযোজয ডত
পোডর।

পনরচয় ংেোন্ত তথয প্রকোল করোর েোডয় লোনস্ত
নিয়ম ঙ্ঘি

লোনস্ত


এআ অআি ো এর জিয ততনর ন ধোি ো
এআ অআিডক চোু রোিোর জিয ততনর চু নক্ত
 য স্থো িুযোয়ী যোডের

িনথিু নক্তকরডণর ময় ংগ্র করো
পনরচয়জ্ঞোপক তথয বেয়ো যোয় িো, যোডের
কোডছ পোঠোডিো যোয় িো ো যোডেরডক এড  র
কনপ বেয়ো যোয় িো, যোডের মডধয এ
ন ন করো যোয় িো, তোডেরডকআ যনে বকউ
আচ্ছোকৃ ত িোড এআ নেডয় বেয়, তড

নধকোর

নিূধ ত িোড

a.

b.
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জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর
বকোম্পোনির বক্ষডে এআ জনরমোিোর
পনরমোণ 1 ক্ষ টোকো পযধন্ত ডত
পোডর ো কোরোেণ্ড  জনরমোিো
েুআ-আ একডে প্রডযোজয ডত
পোডর।

নঅআনডঅর-এ বঢোকোর
লোনস্ত
নিয়ম ঙ্ঘি
কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নধকোর প্রোি িয়, এমি
আচ্ছোকৃ ত িোড :

help@uidai.gov.in

নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 3 ছর  নধ ডত
পোডর 

লোনস্ত
যনক্ত যনে

বন্ট্র্ো অআডডনিটিজ বডটো নরডপোনজটনর
(নঅআনডঅর)-এ ঢু ডক পডড়ি ো বঢোকোর
উপোয় ব র কডর বিি



নিনেধ ষ্ট ময়ীমো
পযধোন্ত কোরোেণ্ড, তো 3
ছর  নধ ডত
পোডর 

নঅআনডঅর ো স্থোিোন্তরডযোগয বেোডরজ
 জনরমোিো, যো 10 ক্ষ
নমনডয়োডম ন েযমোি থোকো বকোি বডটো
টোকোর কম ড িো
ডোউিডোড কডর বিি, বগুডোর কনপ ব র কডরি
ো বগুডো নিষ্কোলি কডরি
https://uidai.gov.in/
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

help@uidai.gov.in

এমি কোজ করডি বয তোর জিয নঅআনডঅর-এ
িোআরো ো িয বয বকোি ধরডির কনম্পউটোর
েূণ ঢু ডক বগ ো তো ঢু ডক যোয়োর মত পনরনস্থনত
ততনর 
নঅআনডঅর-এর তথয িষ্ট ডয় বগ
পনরনস্থনত ততনর 

ো বরকম

নঅআনডঅর বথডক তথয বিয়োর বক্ষডে যোর্োত
ৃনষ্ট করড ো বরকম একটো পনরনস্থনত ততনর
কডর নেডি
এমি কোজ করডি বয, নঅআনডঅর-এ বঢোকোর
যোাঁর নধকোর অডছ, নতনিআ ঢু কডত পোরডছি িো,
ো বতমি একটো পনরনস্থনত ততনর কডর নেডি
ধোরো 28-এর উপধোরো (5) ঙ্ঘি কডর বকোি
তথয প্রকোল কডর নেডি ো ধোরো 29 ঙ্ঘি কডর
বকোি তথয কোউডক নেডয় নেডি, য োর
করডি ো  ধমডক্ষ প্রকোল কডর নেডি ো
এরকম বয বকোি একটি কোডজ কোউডক োোযয
করডি
স্থোিোন্তরডযোগয বয বকোি বেোডরজ নমনডয়ো ো
নঅআনডঅর-এ মজুত বকোি তথয িষ্ট কডর
নেডি, মুডছ নেডি ো পোডট নেডি ো িয
বয বকোি উপোডয় এআ তডথযর মূযডক কনমডয়
নেডি এর উপডযোনগতো িষ্ট কডর নেডি ো িু
োডজ িোড ক্ষনতগ্রস্ত করডি ো
বকোি ক্ষনত করোর উডদ্দলয নিডয় কতৃধ পডক্ষর
য োর করো বকোি কনম্পউটোর বোধ বকোড চু নর
করড, ুনকডয় রোিড, িষ্ট কডর নেড, পোডট
নেড ো এ কোডজ কোউডক বকোি োোযয করড

https://uidai.gov.in/
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নঅআনডঅর-এর বকোি তথয িষ্ট করোর
লোনস্ত
নিয়ম ঙ্ঘি

লোনস্ত

কতৃধ পডক্ষর দ্বোরো নধকোরপ্রোি িি, এমি

যনক্ত অধোর িম্বর ধোরডকর তথয নকনঞ্চত
রে ে করোর এ ং তোর বথডক বকোি তথয
ব র করোর উডদ্দলয নিডয় নঅআনডঅর ো 
স্থোিোন্তরডযোগয বকোি বেোডরজ নমনডয়োয়
থোকো তথয িষ্ট করড

এনিটির অড েডির মোধযডম িনধকোর িোড
য োর করোর লোনস্ত

এনিটির অড েিকোরী নোড ধোরো
8-এর উপধোরো (3)-এর নিয়ম ঙ্ঘি
কডর বকোি যনক্তর পনরচয়জ্ঞোপক তথয
য োর করড

Page100

জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর

নকছু

নিয়ম িে

help@uidai.gov.in

নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 3 ছর  নধ
ডত পোডর 

https://uidai.gov.in/

লোনস্ত


নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 3 ছর  নধ ডত
পোডর 



জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর



বকোম্পোনির বক্ষডে এআ জনরমোিোর
পনরমোণ 1 ক্ষ টোকো পযধন্ত ডত
পোডর ো কোরোেণ্ড  জনরমোিো
েুআ-আ একডে প্রডযোজয ডত
পোডর।
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জ্ঞোপি ংেোন্ত প্রডয়োজিীয়তোর োযুজয রোিডত িো-পোরোর লোনস্ত
নিয়ম িে

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প ো অড েিকোরী
এনিটি ডয় যনে বকউ ধোরো 3-এর
উপধোরো (2)  ধোরো 8-এর উপধোরো
(3) িুযোয়ী প্রডয়োজডির ডে োযুজয
রোিডত িো-পোডর

লোনস্ত


নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 1 ছর  নধ ডত
পোডর 



জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর



বকোম্পোনির বক্ষডে এআ জনরমোিোর
পনরমোণ 1 ক্ষ টোকো পযধন্ত ডত
পোডর ো কোরোেণ্ড  জনরমোিো
েুআ-আ একডে প্রডযোজয ডত
পোডর।

োধোরণ লোনস্ত
নিয়ম ঙ্ঘি

এআ অআি ো িয বয বকোি িীনত 
ন ধোডির ধীিস্থ এমি বকোি নিয়ম
বকউ ঙ্ঘি কর, বয নিয়ম ঙ্ঘডির
নিনেধ ষ্ট বকোি লোনস্তর কথো এআ ধোরোর
োআডর অর বকোথো উডিি করো বিআ।

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

লোনস্ত


নিনেধ ষ্ট ময়ীমো পযধোন্ত
কোরোেণ্ড, তো 1 ছর  নধ ডত
পোডর 



জনরমোিো, যো 10,000 টোকো
পযধন্ত ডত পোডর



বকোম্পোনির বক্ষডে এআ জনরমোিোর
পনরমোণ 1 ক্ষ টোকো পযধন্ত ডত
পোডর ো কোরোেণ্ড  জনরমোিো
1947
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েুআ-আ একডে প্রডযোজয ডত
পোডর।

বকোম্পোনির দ্বোরো নিয়ম
ঙ্ঘি

নিয়ম ঙ্ঘি

লোনস্ত

এআ অআডির বকোি নিয়ম যনে বকোি এআ অআডির বকোি নিয়ম ঙ্ঘি ড
বকোম্পোনি ঙ্ঘি কডর, তড বআ নিয়ম যনে প্রমোনণত য় বয, বকোম্পোনির
ঙ্ঘডির ময় বকোম্পোনিটির েোনয়ডে যোাঁরোবকোি নডডরক্টর, মযোডিজোর,
নছডি অর বকোম্পোনির অচরণ  য োবডেটোনর ো িয বকোি
এ ং বকোম্পোনির জিয যোাঁরো েোয়ী নছডি,নিোডরর ম্মনতডত ো তোাঁরো
তোাঁডের  োআডক বেোী ড মডি করো ড বেডি িো-বেিোর িোি কডর থোকোর
অর তোাঁডের ন রুডদ্ধ অআনি য স্থো নিডয় জিয ো তোাঁডের  ডোর জিযআ
বআ িুযোয়ী লোনস্ত বেয়ো ড ।
নিয়ম ঙ্ঘি ডয়ডছ, তিি এআ
নকন্তু যনে বকউ এটো প্রমোণ কডর নেডত অআডির উপধোরোয় যো-আ উডিি
পোডরি বয, তোাঁর জ্ঞোতোডরআ নিয়ম থোকুক িো-বকি বকোম্পোনির বআ
ঙ্ঘি ডয়ডছ ো নতনি যো কডরডছি
নডডরক্টর, মযোডিজোর, বডেটোনর ো
তো এআ নিয়ম ঙ্ঘিকডর বরোধ করোর িয বয-বকোি নিোরডক বেোী
জিযআ কডরনছডি, তিি এআ অআডির ড মডি করো ড এ ং তোাঁডের
ধীডি যো যো লোনস্তর কথো ো
ন রুডদ্ধ অআনি য স্থো বিয়ো ড
ডয়ডছ, বআ লোনস্ত তোাঁডক বেয়ো যোড অর বআ িুযোয়ী তোাঁডের লোনস্ত
িো অআডির উপধোরোয় যো-আ উডিি
বেয়ো ড ।
করো থোকুক িো-বকি।
িোরডতর োআডর বকোি নিয়ম ঙ্ঘি
ড যো করো ড

help@uidai.gov.in
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ো নিয়ডমর ন ডরোনধতো করো
নিয়ম ঙ্ঘি

https://uidai.gov.in/

লোনস্ত
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বন্ট্র্ো অআডডনিটিজ বডটো
বয বকোি বেডলর বয বকোি যনক্ত
নরডপোনজটনর-র বডটোডক নর্ডর
িোরডতর োআডর বকোি নিয়ম ঙ্ঘি
োআডর বকোি যনক্ত বকোি
ো নিয়ডমর ন ডরোনধতো করড তোাঁর
ঙ্ঘি ো বকোি নিয়ডমর ন
ন রুডদ্ধ এআ অআডির ন নধ িুযোয়ী 
করড তোর ন রুডদ্ধ উপধোরো
উপধোরো (2)-এর ন নধ িুযোয়ী
এআ অআডির ন নধ িুযোয়ী
য স্থো বিয়ো ড ।
বিয়ো ড ।

িোরডতর
নিয়ম
ডরোনধতো
(1) 
য স্থো

নিয়ম ঙ্ঘি ড তোর তেন্ত
করোর ক্ষমতো
বিৌজেোনর কোযধন নধ, 1973-এ যো-আ উডিি থোকুক িো-বকি, এআ অআডির ধীডি
তেন্ত করোর নধকোর থোকড এমি এক পুনল নিোডরর, যোাঁর পে বকোি
মডতআ পুনল আন্পডপক্টডরর িীডচর ডত পোরড িো।

িযোিয লোনস্তর পর এআ অআডির েণ্ড স্তডক্ষপ করডত
পোরড িো
বকোি এক ময়  ত্ থোকো িয বয-বকোি অআডির লোনস্ত ো েণ্ডডক কোযধকর
করোর যোপোডর বকোি োধো ৃনষ্ট করডত পোরড িো এআ অআি িুযোয়ী প্রেত্ত
বকোি লোনস্ত।

নিয়ম ঙ্ঘিডক স্বীয়
ন য় িো ো

help@uidai.gov.in
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1.

2.

যতক্ষণ িো-পযধন্ত অধোর কতৃধ পক্ষ ো তোাঁর দ্বোরো নধকোরপ্রোি বকোি যনক্ত
বকোি নিডযোগ েোডয়র করডছি, ততক্ষণ পযধন্ত এআ অআডির ধীডি
লোনস্তডযোগয বকোি নিয়ম ঙ্ঘিডক স্বীয় ন য় ড িো ডত পোরড িো বকোি
অেোত।
এআ অআডির ধীডি লোনস্তডযোগয বকোি পরোডধর মোমো চোোডত পোরড
িো নচি বমডট্রোপনটযোি মযোনজডস্ট্রট ো মুিয ন চোর ন িোগীয় মযোনজডস্ট্রডটর
নিম্নস্তডরর বকোি অেোত।

নথথবুথিকযণ/ারনাগারদয ভয় ককানও বুররয পরর থনয়ভ রঙ্ঘন ও তায াথস্ত
নঙ্ক ডয়ডছ নকন্তু অপডোড য়নি
ত্রুটির স্বরূপ
I.

II.

িনথিু নক্তর তোনরডির 10 নেি পডর
িনথিু নক্তকরডণর পযোডকট অপডোড
িো-ড
িনথিু নক্তর তোনরডির 20 নেি পডর
িনথিু নক্তকরডণর পযোডকট অপডোড
িো-ড

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
I.

II.

III.

িনথিু ক্তকরণ পযোডকট প্রনত 25
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।
িনথিু ক্তকরণ পযোডকট প্রনত 50
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।
িনথিু ক্তকরণ পযোডকট প্রনত 50
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।

নঙ্ক ডয়ডছ নকন্তু অপডোড য়নি:
িনথিু নক্তর তোনরডির 30 নেি পডর
পযোডকট অপডোড িো-ড বটোডক োনরডয়
বগডছ ড ধডর নিডত ড ।
help@uidai.gov.in
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জিন িযোগত িু  (DE)
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড

এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 25
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।
বডটোর গুণমোডির বকোি িু , বযমি ছন একমোড নম্মনতিোড য়ো
িো িো-অো, নে নিনিত থোকড জিন িযোগত িু ।
বটোর িু  উডিি ো জডন্র তোনরডির I) 30টি বকডর জিয –180 নেডির
িু  উডিি আতযোনে।
জিয পোডরটরডক রিোস্ত করো ড
II) 50টি

বকডর জিয –এক ছডরর
জিয পোডরটরডক রিোস্ত করো ড

োডয়োডমনট্রক িু  III (BE-III)
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 25
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।

নিডেধ নলকো িুযোয়ী ছন

বতোো িো-ড

একমোড নম্মনতিোড য়ো
োডয়োডমনট্রক িু  (BE) III
(1) 30টি

বকডর জিয –180 নেডির
জিয পোডরটরডক রিোস্ত করো ড
(2) 50টি

বকডর জিয–এক ছডরর
জিয পোডরটরডক রিোস্ত করো ড

োডয়োডমনট্রক িু  I (BE-I)
ত্রুটির স্বরূপ
help@uidai.gov.in
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এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 1000
টোকো কডর অটডক রোিো ড ।
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একমোড নম্মনত িোড য়ো
োডয়োডমনট্রক িু (BE)-I:
 অেু বিআ ো কিীনিকো বিআ ড
উডিি কডর িু  িোড িনথ দ্ধ করো 1. 1টি ো তোর ব নল বকডর
জিয–এক ছডরর জিয
ড
পোডরটর রিোস্ত
োডয়োডমনট্রক িু ডর মডধযআ ছন র ছন
2. 5টি ো তোর ব নল বকডর
িয যনক্তর যনতেম বক্ষডের ছন
জিয–পোাঁচ ছডরর জিয
পোডরটর রিোস্ত।  নমনডয়
িু ডর পনরমোণ >=1 ড ঠিক
অআনি য স্থো গ্রণ করো ড ।
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োডয়োডমনট্রক িু  II (BE-II)
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 25 টোকো কডর
অটডক রোিো ড ।



যনতেম বক্ষডের ছন র মোি
োডজ ড

একমোড নম্মনতিোড
িু (BE)-II:



যনতেম বক্ষডের ছন ডত কীডর
যনতেম তো ধরো িো-পড়ড

1. 30টি

য়ো

োডয়োডমনট্রক

বকডর জিয–180 নেডির জিয
পোডরটরডক রিোস্ত করো ড ।

2. 50টি

বকডর জিয–এক ছডরর জিয
পোডরটরডক রিোস্ত করো ড ।

ছন

বথডক ছন

(PoP)

ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 1000 টোকো
কডর অটডক রোিো ড ।
একমোড
নম্মনতিোড য়ো োডয়োডমনট্রক
িু (BE)-I:

িয বকোি ছন বথডক ছন
তু ড/মিুডযতডরর ছন

1.

2.

help@uidai.gov.in
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1টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– এক
ছডরর জিয পোডরটর রিোস্ত
5টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– পোাঁচ
ছডরর জিয পোডরটর রিোস্ত। 
নমনডয় িু ডর পনরমোণ >=1 ড
ঠিক অআনি য স্থো গ্রণ করো ড ।
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োংন ধোনিক িোো
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
এডককটো বকড পযোডকট প্রনত 1000 টোকো
কডর অটডক রোিো ড ।

িোগনরডকর জিন িযোগত তডথয
োংন ধোনিক
িো/প য োরমূক িোোর প্রডয়োগ
ড

একমোড নম্মনতিোড
িু (BE)-I:
1.

2.

য়ো

োডয়োডমনট্রক

1টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– এক
ছডরর জিয পোডরটর রিোস্ত
5টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– পোাঁচ
ছডরর জিয পোডরটর রিোস্ত। 
নমনডয় িু ডর পনরমোণ >=1 ড
ঠিক অআনি য স্থো গ্রণ করো ড ।

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর
পোরিরমযোন্প
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড

যনে বকোি িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর
পোরিরমযোন্পডক 90%-এর কম বরটিং
বেয়ো য়, তোড তোডেরডক বরড
আউঅআনডএঅআ-এর প্রনেয়ো  নিডেধ নলকো বজোডি অডছ ড ধরডত ড অর
বমডি িনথিু নক্তকরডণর মোিেডণ্ডর
যনে বকোি িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পডক
মোপকোঠিডত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর
85%-এর কম বরটিং বেয়ো য়,
পোরিরমযোডন্পর মূযোয়ি ড
তোড তোডের িনথিু নক্তকরণ
কোযধো নডক রিোস্ত করো ড অর
3 ছডরর জিয তোডের আএ বকোড 
তোনকোিু নক্ত প্রতযোোর করো ড ।

help@uidai.gov.in
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পযধোডোচিো
ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড

তেমোনক পোরিরমযোন্প পযধোডোচিোর বআ এডজনন্পর িনথিু নক্তকরণ
ময় তযনধক ত্রুটি/নিয়ম িডের
কোযধো নডক রিোস্ত করো ড অর 3
ি র পোয়ো বগড ো পযধোডোচিোর
ছডরর জিয তোডের আএ বকোড 
ধীিস্থ ময়ীমোর মডধয বয-পনরমোণ তোনকোিু নক্ত প্রতযোোর করো ড ।
থধ পনরডলোধ করডত ড , তোর
50%-এর ব নল থধ োনক পডড়
থোকড
প্রতোরণোর ম্ভো য উডদ্দলয ছোড়োআ
নিধধোনরত নিডেধ নলকোগুনডক োমনগ্রক
িোড ঙ্ঘি
– আউঅআনডএঅআ
পনরড োর জিয িোগনরকডের বথডক
নতনরক্ত মোু বিয়ো/েুিীনতমূক
কোডজ-কডমধ জনড়ত থোকো অর
নধকোর নিূধ ত িোড নপআন
চোোডিোর মত কোজকমধ চডছ ড
পনরেলধডির ময় জোিো বগড

প্রডতযক র্টিোর জিয 50,000 টোকো
অর এক ছডরর জিয পোডরটরডক
ব্ল্যোকনডে রোিো

প্রতোরণোর ম্ভো য উডদ্দলয  নিধধোনরতবমনলি প্রনত 100,000 টোকো অর 5
নিডেধ নলকোগুনডক োমনগ্রক িোড ঙ্ঘি ছডরর জিয পোডরটরডক ব্ল্যোকনডে
– আউঅআনডএঅআ ফ্টয়যোর িষ্ট করোরোিো
(পোডরটর/তিো ধোয়ডকর
োডয়োডমনট্রক োআপো করো)

িনথপে ংেোন্ত িু  DoE I

help@uidai.gov.in



জো িনথ



োনরডয় যোয়ো িনথ

https://uidai.gov.in/

একমোড  নমনডয় িনথপে ংেোন্ত
িু :


1টি ো তোর ব নল বকডর জিয–
এক ছডরর জিয পোডরটরডক
রিোস্ত



5টি

ো তোর ব নল বকডর জিয
–5
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ত্রুটির স্বরূপ

মোড মোড যো পেডক্ষপ করডত ড
ছডরর জিয পোডরটরডক


িনথপে ংেোন্ত িু  DoE II



নদ্ধ িনথ
িনথর ডে তডথযর নম



িনথডত থোকো িোডমর নম

 নমনডয় িু ডর পনরমোণ
>=1 ডয়
বগড ঠিক অআনি য স্থো বিয়ো
ড

একমোড 
িু -II

নমনডয় িনথপে ংেোন্ত



30টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– 180 নেডির জিয পোডরটরডক
রিোস্ত



50টি ো তোর ব নল বকডর জিয
– এক ছডরর জিয পোডরটরডক
রিোস্ত

োডজ মোডির িনথপে



রিোস্ত

িনথপে ংেোন্ত িু 
I  II-বক
জিন িযোগত িু  ড ধরো ড এ ং
একমোড যতগুডো পযোডকট বচক করো
িনথপে ংেোন্ত িু  (I,II  III)-এর ড , বগুডোর মডধয
DE % িু 
জিয আিডনিি বকডট বিয়ো
পযোডকডটর নো ব র করো ড
এ ং %-এর জিয বমোট যত টোকো প্রডেয়
তো িনথপে ংেোন্ত িু ডর নোড বকডট
বিয়ো ড ।
* বমোট

অনথধক আিডনিি বকডট বিয়োর ড ধোচ্চ ীমো: মোনক বপডমি চে
প্রনত বমোট বপডমডির 50%

help@uidai.gov.in
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অারযটযরদয থফরুরদ্ধ ফযফস্থা
িু ডর প্রকোর


জিন িযোগত িু 



োডয়োডমনট্রক িু 
বথডক ছন

ন



ছন



িোগনরকডের জিন িযোগত তডথয
োংন ধোনিক/প য োরমূক িোোর প্রডয়োগ



পনরচডয়র অর ঠিকোিোর জো প্রমোণপে নেডয়
িনথিু নক্তকরণ, আউঅআনডএঅআ ফ্টয়যোরডক
ন কৃ ত কডর থধীি ম্মনতূচক নিপ ব র
করো/িনথিু নক্তকরণ করো

help@uidai.gov.in

(POP)

রণ



কী ধরডির িু  ডয়ডছ তোর পর নিিধ র
কডর পোডরটর/তিো ধোয়কডক 6 মো বথডক
5 ছর পযধন্ত ব্ল্যোকনডে রোিো ড ।



ঠিক অআনি

https://uidai.gov.in/

য স্থো নিডত ড ।
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ি ম ধযোয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর নেকটিডক উন্নত করডত এ ং প্রতোরণো  েুিীনত
এড়োডত িনথিু নক্তকরণ েোডির জিয নিডেধ নলকো

help@uidai.gov.in
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ি ম ধযোয়: গ্রোক-ন্তুনষ্টর নেকটিডক উন্নত করডত এ ং
প্রতোরণো  েুিীনত এড়োডত িনথিু নক্তকরণ েোডির জিয
নিডেধ নলকো
***অধোর

িনথিু নক্তকরণ  োিোগোডের কোজ কী িোড করডত ড , তোর জিয কতৃধ পডক্ষর
পক্ষ বথডক ন নধ
 নিয়ম জোনর করো ডয়ডছ, বকোথো যনে বচোডি পডড় বয, বগুডোডক মোিয করো ডচ্ছ, তোড ডে ডে
ংনিষ্ট কতৃধ পক্ষডক জোিোি।
নিয়ম মোিয য়োর ি র জোিোডিোর জিয এআ েডমোচ্চ বশ্রনণন িোগ িুরণ করুি:

পোডরটর

তিো ধোয়ক

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প
(বিোডো নিোর)

অঞ্চনক নধকতধ ো
(ংনিষ্ট)

পযধোয়েনমক কোঠোডমোর িমুিো (প্রডতযক বিোডর এটো টোনঙডয় রোিডত ড )
বকডন্দ্রর ঠিকোিো

:

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর িোম  বকোড

:

পোডরটডরর িোম  বযোগোডযোডগর িম্বর

:

তিো ধোয়ডকর িোম  বযোগোডযোডগর িম্বর

:

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প (বিোডো নিোর)-এর িোম  বযোগোডযোডগর িম্বর
নি ন্ধক (বিোডো নিোর)-এর িোম  বযোগোডযোডগর িম্বর

:

:

নিডযোগ েূরীকরণ ব, আউঅআনডএঅআ, অর-র বযোগোডযোগ িম্বর :
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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***পোডরটররো

ন ডল প্রোধোিয বেড ি প্র ীণ িোগনরক  নিন্ন িোড

প্র ীণ িোগনরকডের বক্ষডে:

পৃথকিোড ক্ষম যনক্ত
নধ োীডের বক্ষডে:

ো

ক্ষম
োডয়োডমনট্রক

যনক্তডের।
যনতেম ডে একটি

In case of differently-able persons or a residents
with Biometric exceptions:

পোডরটরডক মস্ত োডয়োডমনট্রক বযমি 10টিঅেু, যনে বকোডিো যনতেম থোডক, তোড বটোর কথো
েু’বচোডির কিীনিকো কযোপচোর করোর  ছন বতোোর
পোডরটর শুধুমোে ফ্টয়যোডরআ নচনিত কডর রোিড ি
বচষ্টো করডতআ ড ।
অর িযোিয মস্ত োডয়োডমনট্রক কযোপচোর কডর
রোিড ি।
প্র ীণ িোগনরডকর োডয়োডমনট্রক যনে োডয়োডমনট্রক
নডিোআ ধরডত িো-পোডর, তোড পোডরটরডক বিোধ যনতেম বক্ষডের ছন বতোোর ময় পোডরটর এমি
কযোপচোর ন কল্প োছডতআ ড ।
িোড তু ড ি যোডত বআ ছন ডত েষ্ট িোড বআ
যনতেমটি বেিডত পোয়ো যোয়।

help@uidai.gov.in

Page114

https://uidai.gov.in/

1947

আধায নথথবুথিকযণ  অপডডট ব োঝো

েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প

help@uidai.gov.in

পোডরটর/তিো ধোয়ক ন্তিুধ নক্তকরডণর 
পদ্ধনতর মোিেণ্ড জোয় রোিুি:
পোডরটর/তিো ধোয়ডকর িনথিু ক্তকরণ,
পোডরটর/তিো ধোয়কডক প্রনলক্ষণ
বেয়ো  োটিধিোআ করো, আএ যোডনমি 
বপোটধোড পোডরটরডক পনিিু ক্ত  নেয়
করো

পোডরটর অআনড-র
একোনধক বটোর জিয একটোআ
পোয়োডধ য োর করডত
ড ।



নডিোআ
বিির/আউঅআনডএঅআ
অঞ্চনক কোযধোডয়র োোযয নিডয়
পোডরটরডের ঠিক প্রনলক্ষণ নেডত ড
বআ ডে ন ডল কডর নডিোআ
য োডরর প্রনলক্ষণ নেডত ড

ন্তিুধ নক্তকরডণর ময়
তিো ধোয়ক/পোডরটরডের
োডয়োডমনট্রক বিোধ কযোপচোর
করো বথডক ন রত থোকডত
ড ।



পোডরটর যোডত ঠিক মোিেণ্ড িুযোয়ী 
বডটো বরকডধ করডত পোডর, তোর জিয
তোাঁডের োর ঠিক য স্থো করডত ড ।

োটিধিোডয়ড িো-য়ো
পোডরটর/তিো ধোয়কডক
কোডজ োগোডিো যোড িো।



নিড় োমোডিো, ময় োাঁচোডিো অর

িোগনরকডের ন নিন্ন প্রডের উত্তর বেয়োর
জিয বল্প বডস্ক্ োডত ড ।



প্রডতযক িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র ন্তত একটি
কডর যোপটপ যোক অপ রোিোর য স্থো
করডত ড ।

িনথিু নক্তকরণ বেলিগুডোডত
বয রিোম োডিো ড ,
বগুডোর মোিেণ্ড নিডয়
বকোি রকম অপ করো
চড িো।



বকডন্দ্র িনথিু নক্তকরডণর ময় োাঁচোডিোর
জিয প্রোক-িনথিু নক্তকরণ বডটো ংগ্র 
পনরষ্কোর করডত ড ।



শুধুমোে আউঅআনডএঅআ িুডমোনেত
োডয়োডমনট্রক নডিোআ োডত ড ।
িনথিু নক্তকরডণর জিয প্রডয়োজিীয়
যো তীয়ো নডিোআ বযি িনথিু নক্তকরণ



https://uidai.gov.in/



েু’জি পোডরটডরর বযি
একআ পোডরটর অআনড
(আউজোর বকোড) িো-থোডক।
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েোনয়ে

করণীয়

করণীয়

গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয
বকন্দ্রগুডোডত পোঠোডিো য়।


help@uidai.gov.in
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প্রডতযক োর িনথিু নক্তকরডণর পর
তিো ধোয়ক/পোডরটররো যোডত তোাঁডের
অেুডর ছোপ নেডয় বেি, ব- যোডপর
তোাঁডেরডক জোগ করডত ড ।প্রডতযক
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র বরট কোডধ োাঁটিডয়
রোিডত ড ।
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েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর
েোি
–পোডরটর/তিো ধোয়ক



িনথিু নক্তকরণ বেলডির ঠিক ব অউট 
ততনর করডত ড । বযমি বটন ডর উচ্চতো,
নডিোআডর  স্থোি, িোগনরক 
পোডরটরডের  স্থোি, অডো  োেো
বপ্রক্ষোপডটর  স্থোি ঠিক রোিডত ড ।

অধোর োিোগোডের জিয
কতৃধ পডক্ষর তরি বথডক
যো-ের ব ডাঁ ধ বেয়ো ডয়ডছ
তোর বচডয় ব নল টোকো চোয়ো
যোড িো।



িোগনরকডক স্বচ্ছন্দ রোিোর জিয অর বডটো
কযোপচোর ুিু িোড করোর জিয
িনথিু নক্তকরডণ অডগ  এআ কোজ চোর
ময় ংডক্ষডপ এর পদ্ধনত িোগনরকডক
ুনঝডয় নেডত ড ।



িোগনরক পড়ডত িো-পোরড তোাঁডক পডড়
বলোিোডত ড । িোডমর োিোি, নে,

ঠিকোিো, ম্পকধ ংেোন্ত ন রণ বযি ঠিক
থোডক।


কোর োডয়োডমনট্রক িয
রকম থোকড ো কোর ো
অেুডর ছোপ েষ্ট
িো-থোকড তোাঁর
িনথিু নক্তকরণ করো যোড িো
ড ো যোড িো।



তধযধ ধডর িনথিু নক্তকরডণর কোজ করডত
ড অর িোগনরকডের ডে বৌজিযমূক
য োর করডত ড ।



নডেডম িোগনরডকর বমো োআ িম্বর নত
 লযআ এিোর করডত ড ।





িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের বক্ষডে আডম
অআনড-র য োর ম্পডকধ িোগনরকডক
ব োঝোডত ড ।
িনথিু নক্তর অড েি োনত য়োর োর
কমোডত পোডরটরডের নিডজ উডেযোগ
নিডয়িনথিু নক্তকরডণর অডগ
“Find
Aadhaar

facility-

Advance



িোগনরকডের ডে রূঢ় িোড
কথো ো যোড িো।
িোগনরডকর অডগর
িনথিু নক্তকরডণর বেটো
বচক িো-কডর িোগনরকডের
পুিঃ-িনথিু ক্ত করো যোড
িো।
যনে বকোি তথয িোগনরক
িো-নেডয় থোডকি, তোড বআ
তথয উডিি করোর র্ডর
N/A,NA
আতযোনে এিোর
করড ি িো।

search”

(িোআি অধোর বিননটি –যোডিোন্প
োচধ) য োর করডত ড ।
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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করণীয়

করণীয়

গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয
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অধোর বজিোডরলি/োিোগোডের জিয
কত ময় োগড তো িোগনরকডক জোিোডত
ড । বযমি 90 নেি োগড ।



আউঅআনডএঅআ-এর বথডক অধোর
বজিোডরলি এএমএ পোয়োর পরআ
আ-অধোর ডোউিডোড করোর কথো ডত
ড িোগনরকডক।



90 নেি পডর বকউ যনে অধোর
বজিোডরলি এএমএ িো-পোি ো তোাঁর
আ-অধোর যনে ডোউিডোড করোর জিয
ডয় োআডট িো-থোডক, তোড তোাঁডক
ডত ড নতনি বযি 1947-এ ো
help@uidai.gov.in-এ বযোগোডযোগ কডরি



িোগনরকডক স্বচ্ছন্দ থোকডত নেি অর
িনথিু নক্তকরডণর ময় িোগনরডকর নিি
ি থোকডত ড অর যো যো বডটো এিোর
করো ড , তো ঠিক ঠোক ডয়ডছ নক িো
িোগনরকডক বেনিডয় নেডত ড ।



নিন্ন িোড ক্ষম, প্র ীণ িোগনরক 
গিধ তী মনোডের কোজ অডগ কডর
বেয়োর যোপোডর প্রোধোিয নেডত ড ।



িনথিু নক্তকরণ িডমধ নিডজর বথডক বকোি
ে ে করড ি িো। িডমধ োমোিয
বকোি পনর তধ ি করোর জিয িোগনরক
যনে বজোর কডরি, তিি ন য়টি
পোডরটর জোনিডয় ত ধতো পরীক্ষকডক
জোনিডয় বেড ি। এমি বক্ষডে পোডরটর
ন িম্র িোড িোগনরকডক ড ি বয,
https://uidai.gov.in/
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েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয
ত ধতো পরীক্ষডকর কোডছ নগডয় যো
েোডিোর েড নিি, যনে বকোি ে
করো য়, তড তোর পডক্ষ িনথিু নক্তকরণ
িডমধ ত ধতো পরীক্ষডকর স্বোক্ষর নিডয় নিডত
ড ।

েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
প্রতোরণো  েুিীনত এড়োডত

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর
েোিপোডরটর/তিো ধোয়ক





র্ি র্ি নিডজর গ আি পোয়োডধ
েোড ি।



নিয়নমত পোডরটর নঙ্ক এনক্টনিটির কোজ
করড ি।



কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত পোডরটিং পদ্ধনতর
ঠিক মোিেণ্ড জোয় বরডি চুি।



নিধধোনরত পনরচডয়র/ঠিকোিোর প্রমোণপে
য োর করুি।


help@uidai.gov.in

অধোর ক্লোডয়ডি নিডজর পোডরটর অআনড 
নেডয় গ আি করুি অর নিডজর অি
বছডড় বকোথো বগড গ ি কডর যোি,
যোডত িয বকউ অপিোর উআডিো য োর
কডর িনথিু নক্তকরডণর কোজ করডত
িো-পোডর।

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর বকোি েোি
https://uidai.gov.in/



িনথিু নক্তকরণ
ক্লোডয়ি/বমনলি ন কৃ ত করোর
বচষ্টো করড ি িো।
বকোি িোগনরকডক িনথিু ক্ত
করোর জিয ছন বথডক ছন
বতোো যোড িো, ঠোকুর
(িগ োি)-এর ছন বিয়ো
যোড িো, িোগনরডকর ছন র
েড বকোি নজনি ো
পশুর ছন বিয়ো যোড িো,
িোগনরডকর জিন িযোগত
ন রডণর জোয়গোয় বকোি
োংন ধোনিক িোো য োর
করো যোড িো।
োডয়োডমনট্রক বিয়োর কোজ
এড়োডত বকোি প্রোি য়স্ক্ডক
1947
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েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয
প্রতোরণো করডছ ড িজডর এডআ নিডজ
উডেযোগ নিডয় কতৃধ পক্ষডক জোিোি।


help@uidai.gov.in
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আউঅআনডএঅআ নিডেধ নলকো িুযোয়ী
িনথিু নক্তকরণ বডটো িোআ, যোক অপ 
বেোর করুি।




িয রকম োডয়োডমনট্রক বিয়োর কোজ িু
িোড ম্পন্ন কডর োআি ি করুি।



বকোি িনথিু নক্তকরণ/োিোগোডের কোজ
শুরুর অডগ প্রনতনেি  গুডো
িনথিুু্ নক্তকরণ বমনলডির নজনপএ
বকো-নডধডিট কযোপচোর য়োটো নিনিত
করডত ড ।

https://uidai.gov.in/

নলশু ড িনথিু ক্ত করো যোড
িো এ ং 5 ছডরর কম ডয়ন
বকোি নলশুডক িনথিু ক্ত করো
যোড িো।
বকোি নলশুডক িনথিু ক্ত
করোর জিয অপনি নিডজ তোাঁর
নিিো ক ো ো ো-মো ডয়
প্রতোরণো করডত পোরড ি িো।



বকোি িনথিু নক্তকরডণর
োয়ক িনথ নোড বকোি
ি ডরর কোগডজর স্ক্যোি কনপ
অপডোড করডত পোরড ি
িো।



িোগনরডকর অধোডর অপনি
নিডজর বমো োআ িম্বর 
আডম অআনড নেডত পোরড ি
িো।



িনথিু নক্তকরডণর ময়
একজডির োডয়োডমনট্রডকর
ডে অডরক জডিরটো বমোডত
পোরড ি িো।



িয বকোি পোডরটডরর
করো িনথিু নক্তকরডণ অপনি
স্বোক্ষর করডত পোরড ি িো।



পনরচয় ো ঠিকোিোর
প্রমোণপডের অ কনপ
িো-বেডি বগুডোর
বিোডটোকনপ, স্ক্যোি করো কনপ
1947
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েোনয়ে

করণীয়

করণীয়
গ্রোক-ন্তুনষ্টর উন্ননতন ধোডির জিয

যোচোআ করডত পোরড ি িো।


িোগনরডকর পনরচয় ো
ঠিকোিোর প্রমোণপডের কনপ
রোিডত পোরড ি িো (োডধ
কনপ ো আডকট্রনিক
উপোডয়)।

আধায ুনরুদ্ধাযকযণ প্রথেয়া


আধায ুনরুদ্ধারযয কাযণ:
–

িোগনরক য়ডতো নিডজর অধোরডক নঙ্ক

ো ংযুক্ত করোর তোড়োহুডড়োয়ো অডছি

–

90 নেি পডর গন্ত যস্থড বপৌাঁছয়নি

–

িোগনরডক য়ডতো তোাঁর আঅআনড/আউঅআনড নিপ োনরডয় বিডডছি।



অধোর বজিোডরলি: োধোরণত িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর বথডক আউঅআনডএঅআ িনথিু নক্তকরণ পযোডকট
পোয়োর  ধোনধক 90 নেডির মডধয অধোর বজিোডরলি ডয় যোয়, এআ পযোডকটগুডোডক ত ধতো যোচোআ
প্রনেয়োর মধয নেডয় বযডত য়।



অধোর ন ন: োধোরণত আউঅআনডএঅআ-এর নঅআনডঅর-এ িনথিু নক্তকরডণর পযোডকট বপৌাঁছডিোর
90 নেডির মডধয অধোর পোঠিডয় বেয়ো য় িোগনরডকর ঠিকোিোয়।



ন নর পদ্ধনত: িোরতীয় ডোডকর মোধযডম ঠিকোিোয় পোঠিডয় বেয়ো য়, িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর য োর
কডর আউঅআনডএঅআ ডয় োআট বথডক ডোউিডোড কডর বিয়ো যোয় ো িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর
য োর কডর এম-অধোর ডোউিডোড কডর বিয়ো যোয়।



নচঠির  স্থোি: বকোি বকোি নচঠি পডথআ োনরডয় যোয়
কডর বিি।

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

ো নকছু বক্ষডে িোগনরকআ

োস্থোি

ে

1947
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ককফর নথথবুথিকযণ আইথড (EID) াওয়া মায়


িোগনরকডের






https://eaadhaar.uidai.gov.in/-এ

বযডত ড ।

টিনপ পোয়োর জিয আঅআনড িম্বর, িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর
এিোর করডত ড এ ং অধোর নচঠি (আ-অধোর)-এর
নপনডএি ডোউিডোড করডত ড ।

িোগনরকডক 51969-এ এএমএ করডত ড


UID STATUS < 14-ংিযোর EID >



UID STATUS < 28-ংিযোর EID >

, এটো

টোআপ কডর:

ো

িোগনরকhttps://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-n
o-এ নগডয় নিডজর বমো োআড অধোর বপডয় যোড ি।


আঅআনড িম্বর, িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর  টিনপ োগড ।



কতৃধ পডক্ষর ব ডাঁ ধ বেয়ো েডর িোগনরক স্থোয়ী িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র
(PEC) বথডক আ-অধোর বপডয় যোড ি।



িোগনরক

1947-এ



িোগনরক

help@uidai.gov.in-এ

িম্বডর বিোি করডত পোডরি।
আডম পোঠোডত পোডরি।

ইউআইথড/আধায জানা আরছ থকন্তু থচঠি াথযরয় কগরছ/কনই




িোগনরক

বযডত পোডরি



অধোর এিোর করডত ড



টিনপ পোয়োর জিয িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর নেডত ড



অধোর নচঠির নপনডএি ডোউিডোড করডত ড , এডক আ-অধোর

িোগনরক


51969-এ

ো য়

এটো টোআপ কডর এএমএ করডত পোডরি:

UID EAADHAAR < Aadhaar >< email Id >< PIN code >

help@uidai.gov.in
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ইআইথড ও/ফা ইউআইথড/আধায াথযরয় কগরছ


িোগনরকডক
ড

https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid-কত

বযডত



শুধু আংডরনজডতআ নিডজর িোম বেয়ো যোড



িনথিু নক্তকরডণর ময় য় িনথ দ্ধ বমো োআ িম্বর
অআনড নেডত ড



অধোর ো আঅআনড বেটো পুিরুদ্ধোডরর জিয িনথ দ্ধ
বমো োআ িম্বর/আডম অআনড-বত টিনপ চড অড ।



িোগনরক 1947-এ বিোি করডত পোডরি



িোগনরক



অধোডরর জিয  নস্থত স্থোয়ী িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র বযডত ড


help@uidai.gov.in-এ

ডত ড




আডম পোঠোডত পোডরি

(যোডিোন্প োচধ)
পোডরটরডক

“Advance Search”

ো আডম

য োর করোর কথো

নিডজর িনথিু নক্তকরণ ন রণ বিোাঁজোর জিয পোডরটরডক
জিন িযোগত তথয নেডত ড

িোগনরক আউঅআনডএঅআ-এর নিকটতম অঞ্চনক কোযধোডয় বযডত
পোডরি।


প্রডতযক অঞ্চনক কোযধোডয় নকছু বল্প বডস্ক্ থোডক।



মযোয় পড়ো িোগনরকডের কোযধনি ধোীরো োিডন্দ োোযয
করড ি

help@uidai.gov.in
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েলম ধযোয়: পনরনলষ্ট
থযথি ক – আচযণ থফথধ
1. িোগনরকডের

স্বোথধরক্ষোর জিয ড ধোত্কৃ ষ্ট পেডক্ষপ করডত ড

পনরড ো প্রেোিকোরীডের।

2. িোগনরকডের

অধোর িনথিু নক্তকরণ  োিোগোডের কোজ করোর বক্ষডে পনরড ো প্রেোিকোরীডের উচ্চমোডির
তিনতকতো, ততো, মযধোেো  স্বচ্ছতো জোয় রোিডত ড ।
3. পনরড

ো প্রেোিকোরীডের তত্পরতোর ডে িীনতগত িোড
করডত ড ।

 বপলোেোনরডের ডে নিডজডের েোনয়ে পোি

4. পনর

ড

ো প্রেোিকোরীডের  ময় ধয োডয়র ডে কোজ করডত ড , ঠিক যত্ন নিডয় কোজ করডত
অর স্বতন্ত্র বপলোেোনর ন চোর ন ড চিোডক কোডজ োগোডত ড ।

5. িোগনরকডের

বয তথয তোাঁরো জোিডত পোরড ি, বগুডো িয কোউডক তোাঁরো বমৌনিক ো ননিত িোড ,
প্রতযক্ষ ো পডরোক্ষ িোড জোিোডত পোরড ি িো। শুধুমোে অধোর অআি ো নিনেধ ষ্ট মডয়র জিয  ত্ বকোি
অআি িুযোয়ী যনে বগুডো প্রকোল করডত য়, তড আ প্রকোল করো যোড ।
6. পনরড

ো প্রেোিকোরীরো বকোি োধু কোডজ নি ডত পোরড ি িো।

7. িোগনরকডের

ড

িো নিডযোগ যোডত ঠিত মডয় ঠিক পদ্ধনতডত েূর করো য়, বনেডক বিয়ো রোিডত
পনরড ো প্রেোিকোরীডের।

8. বকোথো

বকোি িু  যোিযো যোডত ডয় িো-যোয়, তোর জিয ন চোর ুনদ্ধ ম্পন্ন প্রয়ো বপডত ড পনরড ো
প্রেোিকোরীডের, তোাঁডের বিয়ো রোিডত ড বয, িোগনরকডের বয তথয বেয়ো ড , বগুডো বযি তোাঁডের
ন ভ্রোন্ত িো-কডর।
9. মডয়

ড

মডয় রকোর  কতৃধ পডক্ষর তরি বথডক জোনর য়ো প্রডযোজয অআি, িীনত, নিয়ম বমডি চডত
পনরড ো প্রেোিকোরীডের।

10. কতৃধ পডক্ষর

কোডছ বয িনথ, প্রনতড েি, কোগজপে ো তথয বপল করো ড , বগুডোর ম্পডকধ বকোি
তয ন ৃনত প্রকোল করডত পোরড ি িো এ ং বগুডোর বকোি ন য়ডক বচডপ নগডয় প্রকোল করডত পোরড ি
িো পনরড ো প্রেোিকোরীরো।
11. কতৃধ পডক্ষর

িড

ো িয বকোি নিয়োমক ংস্থোর বকোি অআি, িীনত, নিয়ম  নিডেধ লো ন ঙ্ঘি করোর
ো ব িো-মোিোর িড যনে পনরড ো প্রেোিকোরীর ন রুডদ্ধ বকোি পেডক্ষপ করো য় ো অআনি
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য স্থো বিয়ো য়, তোড পনরড ো প্রেোিকোরীরোআ ব-কথো ডে ডে কতৃধ পক্ষডক জোিোড ি।
12. িনথিু নক্তকরণ

বকোি ংস্থো

 োিোগোে পনরড ো প্রেোি করডত নগডয় বকোি অচরডণর িড যনে পনরড ো প্রেোিকোরীর
ো কমীডক রিোস্ত করো য়, তোড তোর জিয েোয়ী থোকড পনরড ো প্রেোিকোরীরোআ।

13. িোগনরকডের

প্রনত স্বচ্ছ, তত্পর  উপযুক্ত পনরড ো প্রেোি করোর জিয পনরড ো প্রেোিকোরীডের কোডছ
পযধোি প্রনলক্ষণপ্রোি েোি থোকডত ড ।
14. পনরড

ো প্রেোিকোরীরো নিডজডের িযন্তরীণ কোজকমধ পনরচোডির জিয নিডজডের িযন্তরীণ অচরণন নধ
প্রস্তুত করড ি এ ং তোডের বয-কোজগুডো করডত ড বগুডো করোর জিয তোাঁরো নিডজডের এডজনন্প, কমী
 নিোরডের জিয ঠিক মোিেডণ্ডর অচরণন নধ প্রস্তুত করড ি। বপলোেোনর উত্কধ  মোিেণ্ড, ততো,
উডদ্দলয জোয় রোিোর জিয এ ং স্বোডথধর ংর্োত এনড়ডয় চোর জিয এআ অচরণন নধ প্রডয়োগ করো বযডত
পোডর।
15. িনথিু নক্তকরণ

 োিোগোডের কোজ নিিুত
াঁ িোড
ধোরণো িুরণ করডত পোডরি।

করোর জিয পনরড ো প্রেোিকোরীরো বমকোর-বচকোর

16. িনথিু নক্তকরণ

কোজ

 োিোগোডের কোজ করোর ময় পনরড ো প্রেোিকোরীরো নিজ উডদ্দলয োধডির জিয বকোি
ো প্রতোরণোমূক কোজ করডত পোরড ি িো।

17. কতৃধ পক্ষ

নিডেধ নলত িীনত  প্রনেয়ো িুযোয়ী িোগনরকডের বথডক বয বডটো (জিন িযোগত 
োডয়োডমনট্রক) পনরড ো প্রেোিকোরীরো ংগ্র করড ি, বগুডোর ুরক্ষো  নিরোপত্তো নিনিত করোর েোনয়ে
পনরড ো প্রেোিকোরীডেরআ
18. িনথিু নক্তকরডণর

কোডজ যুক্ত বকোি এডজনন্প, পোডরটর, তিো ধোয়ক আতযোনেডক বকোি কোরডণ রিোস্ত
করোর/ োে বেয়োর/তোনকো- নিূধ ত করোর েরকোর ড পনরড ো প্রেোিকোরী কতৃধ পডক্ষর নদ্ধন্তডক কোযধকর
করড ি।
19. কতৃধ পডক্ষর

নিডেধ নলত পডথআ বডটো নিল্ড, বডটোর ত ধতো যোচোআ 
পনরড ো প্রেোিকোরীডের।

োডয়োডমনট্রক নিডল্ডর মোিেণ্ড

জোয়

প্রডয়োজি ড বিোডি পনরড ো প্রেোিকোরীরো শুধু বআ
করডত পোরড ি, বযগুডো কতৃধ পক্ষ-িুডমোনেত।

নডিোআ  অআটি নডেমআ

য োর

রোিডত ড
20. বযিোডি

21. বরকডধ

ধডর রোিো  বগুডো রক্ষণোড ক্ষডণর জিয কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত বপ্রোডটোক বমডি চডত ড
প্রেোিকোরীডের।
22. ংগৃীত

পনরড ো

বডটো বপ্ররডণর জিয কতৃধ পক্ষ নিডেধ নলত প্রনেয়ো  নডেমআ িুরণ করডত ড
প্রেোিকোরীডের।

পনরড ো

23. কতৃধ পক্ষ

পনরড ো

নিডেধ নলত ন শ্বস্ততো, বগোপিীয়তো,  নিরোপত্ত ংেোন্ত বপ্রোডটোক বমডি চডত ড
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প্রেোিকোরীডের।
24. অধোর

প্রকডল্পর ন য়  উডদ্দলয ম্পনকধ ত োতধ ো প্রোর  প্রচোডরর জিয পনরড ো প্রেোিকোরীডের কতৃধ পক্ষ
নিডেধ নলত বপ্রোডটোক বমডি চডত ড । অধোডরর বোডগো  ব্র্যোডির িোম  কতৃধ পডক্ষর ম্পনত্ত, তোআ অধোডরর
বোডগো, ব্র্যোডির িোম, ব্র্যোডির িকলো  িযোিয প্রচোর-প্রোডরর উপোেোি কী িোড  কতেূর পযধন্ত য োর
করো যোড তো নিধধোরণ কডর বেড ি কতৃধ পক্ষ।
25. অধোর

প্রনেয়ো রূপোয়ডণর জিয কতৃধ পক্ষ বয বপ্রোডটোক, প্রনেয়ো  মোিেণ্ড নিধধোরণ কডর বেড ি,
বগুডোআ পনরড ো প্রেোিকোরীডের বমডি চডত ড ।
26. কতৃধ পক্ষ

নিডেধ নলত উপোয়  পদ্ধনতডত িনথিু নক্ত ংেোন্ত প্রনতড েি পনরড ো প্রেোিকোরীরো মডয় মডয়
জমো বেড ি কতৃধ পডক্ষর কোডছ।
27. কতৃধ পক্ষ

যিিআ অধোর প্রনেয়ো ম্পডকধ জোিডত চোআড ি, তথিআ তোাঁডের তো জোিোড ি পনরড ো প্রেোিকোরীরো।
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থযথি খ – নথথবুথিকযণ ককন্দ্র (কচকথরস্ট)
নি ন্ধক: _______________________________________________________
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প:
______________________________________________

িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর স্থোি: ম্পূণধ ঠিকোিো_____________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

িনথিু নক্তকরণ বেলি বকোড: 

বেলি_______________________

_________________________________________________________

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্প তিো ধোয়ডকর িোম:
___________________________

েভ.
ংখযা

কচকরয়ে

নথথবু থিকযণ
এরজথন্প
তত্ত্বাফধায়ক

ফাধযতাভূরক প্ররয়াজনীয়তা
A
A.1

কস্টন
োডয়োডমনট্রক  িযোিয নডিোআ ংডযোডগর জিয আএন ো থোকো
যোপটপ/বডস্ক্টপ (ড ধডল প্রডয়োিীয়তো ম্পডকধ জোিডত  ময়
বেডি নিি

techsupport@uidai.gov.in)।

আনএমনপ িোধি 2.0-র জিয
• 2Ghz, ডু য়ো বকোর ননপআউ
• 3GB RAM ো তোর ব নল

ো তোর পডরর

• 160GB HDD
• বডনডডকডটড USB 2.0 বপোটধ (িূযিতম

দ্রষ্ট য: (উআডিোজ নিস্তো/বকোি
A.2

আিেডলি  কিনিগোডরলি মযোিুয়ো িুযোয়ী নঅআনডঅর-এ
আউঅআনডএঅআ ফ্টয়যোর আিে, বটে, কিনিগোর  বরনজেোর
ডয়ডছ। মস্ত বরনজেোডধ যোপটডপ িতু ি িোধি ব রডিোর একমোডর
মডধয আিে করডত ড । নিনডএম আিে ডয়ডছ এ ং
নডিোআগুডোর োনিধ  চোু।
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A.3

কিীনিকো কযোপচোডরর নডিোআ রডয়ডছ (প্রস্তুকোরডকর িোম  মডড
নডি রোিডত ড )

A.4

অেুডর ছোপ কযোপচোডরর নডিোআ রডয়ডছ (প্রস্তুতকোরডকর িোম 
মডড নডি রোিডত ড )

A.5

নডনজটযো কযোডমরো (প্রস্তুতকোরডকর িোম  মডড নডি রোিডত ড )
আউঅআনডএঅআ-এর নিধধোনরত মোি িুযোয়ী ডত ড ।

A.6

ছন বতোোর জিয নপছডির নিি ডত ড োেো, বটোর মধয বথডক
যোডত অডো প্রনতিি িো-য়, বটো ঝোপো ডত ড , 3 িু ট চড়ো
ডত ড , একটো েযোি থোকডত ড ।
িোগনরকরো যোডত নিডজডের বডটো যোচোআ কডর বেডি নিডত পোডরি তোর
জিয অোেো একটো মনিটর থোকডত ড (15-16"-র মনিটডর
1024x768-র ব নল বরডজোনউলি থোকডত ড )
িথিু নক্তকরডণর জিয প্রডয়োজিীয় মস্ত নডিোআ আউঅআনডএঅআ-এর
নিধধোনরত মোি িুযোয়ী ডত ড ।
মস্ত পনরনস্থনতডতআ রিোম কোযধকর নক িো তো পরীক্ষো কডর বেডি
নিডত ড ।
বডটো ট্রোন্পিোডরর জিয বমমনর নেক (1টো বকন্দ্র/নেি একটো 4
নজন -র বপিড্রোআিআ যডথষ্ট, বযমি 5টো বেলি। িনথিু নক্তকরণ
বকন্দ্রগুনডক 20 নেডির েক রোিডত ড )
নপ্রিোর (A4 বজোর নপ্রিোর, বয-ছন বতোো ড , তোর নপ্রি যোডত
িু িো অড)
নপ্রি বিয়োর জিয কোগজ (5টি বেলডি 10 নেডির –জিয10 নরম)
এনিিোআরো/এনিেোআয়যোর বচক
িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ডির জিয বডটো কোডধ/আিোরডিট ংডযোগ। 10
নেডি ন্তত এক োর ক্লোডয়ি নঙ্ক োধযতোমূক।
তিো ধোয়কডের কোডছ অধোডর ন্তিুধ ক্ত মস্ত পোডরটরডক

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12
A.13
A.14

A.15

নঅআনডঅর-এ িনথ দ্ধ, োটিধিোডয়ড  নেয় করো য়।
A.16

স্থোিীয় িোড
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তিো ধোয়  আডন্ট্র্োনডউোরডের ন্তিুধ ক্ত করোয়।
A.17

A.18

A.19
A.20
A.21

A.22

B
B.1

B.2
B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

নি ন্ধডকর বথডক বিয়ো প্রোক-িনথিু নক্তকরণ বডটো য োর করো ড
যোপটডপ আমডপোডটধর জিয তো পোয়ো যোয়।
নি ন্ধকডক যনে নতনরক্ত বকোি নিল্ড কযোপচোর করডত য়, তড
বকয়োআঅর+ নিল্ড কযোপচোর করোর জিয বকয়োআঅর
+ ফ্টয়যোরডক
কিনিগোর  বটে করো য়
বিজোডিোর জিয েি অর োত পনরষ্কোর করোর জিয কোপড় থোডক।
নজনপএ নরনিোর আউঅআনডএঅআ নিধধোনরত মোি িুযোয়ী থোডক।
নিরোপত্তোর কোরডণ িনথিু নক্তকরণ বেলিগুনডত োডধয়যোর নক
(ডক্টো র 2012-এর পডররটো নিধধোরণ করো বযডত পোডর)
িনথিু নক্তকরডণর ময় স্ক্যোনিং করোর েরকোর ড িনথপে স্ক্যোডির
জিয স্ক্যোিোর থোডক।
ককন্দ্র
প্রনত পোাঁচটি িনথিু নক্তকরণ বেলডির জিয একটি বকডন্দ্র 2 বকনিএ
ক্ষমতোম্পন্ন যোক অপ পোয়োর োিোআ (বজিোডরটর)।
বজিোডরটর চোোডিোর জিয জ্বোোনি।
বকডন্দ্র/অডগ বথডক ন ন করো থোডক পযধোি পনরমোডণ নপ্রি করো অধোর
িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরডণর িমধ।
নঅআনডঅর-এ বপিড্রোআি/োডধ নডস্ক্ ট্রোন্পিোডরর জিয ো 
পযোক্ড, জবরোধক, িোম (ননড বমোর (2টি িোম/নেি/বকন্দ্র।
িনথিু ক্তকরডণ িূযিতম 20 নেডির েক থোকডত ড )
নঅআনডঅর-এ বডটো ট্রোন্পিোডরর জিয িোআি পদ্ধনত য োর
করড অধোর এএিটিনপ-র  ধডল িোধি ডোউিডোড কডর আিে
কডর নিডত ড । বেলডি 1000 নেডির পডর বকোি পযোডকট
অপডোড িো-ড বটোডক িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ি নিজ কডর বেয়।
িোগনরডকর পনরচয়  ঠিকোিোর প্রমোণপে বিোডটোকনপ করোর জিয যন্ত্র
( ো চু নক্ত িুযোয়ী য স্থো)
প্রডতযক বেলডি ন্তত েু’ োর কডর এক্সটোিধো োডধ নডডস্ক্র মডধয বডটো
যোক অপ করো য় (িূযিতম 60 নেডির জিয যোক অপ রোিডত
ড )।
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B.8

B.9
B.10
B.11
B.12

B.13

B.14

B.15

B.16
B.17

C
C.1
C.2
C.3
C.4

C.5

C.6

পযধোি অডো, পোিো  ন নিন্ন ধরডির োডয়োডমনট্রক নডিোআডর িোগ
বঢোকোবিোর জিয পোয়োর পডয়ি থোডক।
িনথিু নক্তকরণ ময়ূনচর কথো স্থোিীয় কতৃধ পক্ষডক জোিোডত ড
িনথিু নক্তকরণ ময়ূনচর কথো আডন্ট্র্োনডউোরডক জোিোডত ড
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর প্রড লদ্বোডর োগোডিোর জিয যোিোর
বচোডি পড়োর মত জোয়গোয় আংডরনজ  স্থোিীয় িোোয় িনথিু নক্তকরণ
প্রনেয়োর কথো বিো থোকো বপোেোর
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর বিতডর/ োআডর েষ্টিোড টোনঙডয় রোিডত ড
নিডযোগ েূরীকরডণর জিয প্রডয়োজিীয় িম্বর  িযোিয গুরুেপূণধ
িম্বর
চট কডর বেডি বিয়ো বযডত পোডর, ফ্টয়যোডরর এমি আউজোর
মযোিুয়ো অর এরকম মযোিুয়ো বয অডছ তো পোডরটরডের জোিো
থোকডত ড
বকোি িোগনরক/আডন্ট্র্রোনডউোর স্বোক্ষর করডত িো-পোরড তোাঁর
ম্মনতোডপডক্ষ টিপআ বিয়োর জিয কোনর পযোড
যোক অপ রোিোর জিয এক্সটোিধো োডধ নডস্ক্
আউঅআনডএঅআ/নি ন্ধক প্রমুডির ডে তোত্ক্ষনণক বযোগোডযোডগর জিয
বমো োআ বিোি/যোি বিোি/আিোরডিট আতযোনে অডছ
প্রতযাথত
অনযানয রথজথস্টক
পোয়োর কডডধর জিয এক্সডটিলি ক্স
োত বধোয়োর জিয জ, ো োি  বতোয়োড
পোিীয় জডর য স্থো
িনথিু নক্তকরণ বেলডির পোডরটরডের জিয পযধোি ংিযক বটন  
বচয়োর
িনথিু নক্তর জিয অো ডপক্ষোরতডের জিয ছোয়ো থোকো জোয়গোয়
বচয়োর/ব নঞ্চ অডছ
োডয়োডমনট্রক তথয কযোপচোর করোর ময় িনথিু নক্তর জিয অো
বোডকডের যোডত ব নল এনেক-নেক করডত িো-য় তোর জিয
র্র/র্র বিোোডমো থোকডত ড অর অ ো পে িোমত োনজডয়
রোিডত ড ।
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C.7

C.8
C.9

C.10

C.11

C.12

C.13

C.14

C.15
C.16

D.1
D.2
D.3

D.4

D.5

ন্তত একটি বেলিডক লোরীনরক িোড ক্ষম, গিধ তী মনো, নলশু
বকোড নিডয় থোকো মনো  প্র ীণ িোগনরকডের জিয উপযুক্ত কডর
ততনর রোিডত ড । বয-বেডলি এমি 
যনক্তর জিয ুন ধোজিক
য স্থো থোকড , বআ বেলডির োমডি একটো যোিোর টোনঙডয় রোিডত
ড ,  োর বচোডি পড়োর মত কডর। একতোডতআ িনথিু নক্তকরণ বকন্দ্র
স্থোপি করডআ ব নল িো
যতগুন নডিোআ থোকড  গুনর বক ডে রোিডত ড ।
নডিোআ প্রস্তুতকোরক ংস্থোর বেয়ো পরোমলধ িুযোয়ী োডয়োডমনট্রক
রিোম  যোপটপ পনরষ্কোর করোর উপকরণ য োর করডত ড
পেধ োিনলি মনোডের িনথিু নক্তকরডণর জিয অোেো কটো
এ র্র রোিডত
ড
বরোডটলি পদ্ধনতডত যোডত  োআ কোজ করডত পোডরি এ ং পোডরটররো
এক িোগোডড় কোজ করডত করডত যোডত োাঁনপডয় িো-যোি, তোর জিয
পযধোি ংিযক পোডরটর রোিডত ড ।
িনথিু নক্তকরডণর জিয অলো মনোডের োোডযযক জিয বনড
পোডরটর/মনো বস্বচ্ছোড ী
িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্রর বিতডর িোম িনথিু ক্ত করডত অো বোডকরো
যোডত যোগ/ুযটডক আতযোনে নিডয় ঢু কডত িো-পোডরি, তোর জিয
নিরোপত্তোরক্ষী বমোতোডয়ি করো
লোরীনরক িোড ক্ষম  য়স্ক্ বোডকডের জিয
রোডম্পযর য স্থো করো;
বকোি োনড়র একতোডতআ বিোর স্থোপি করড িো য়
িোেধ এড োক্স রোিো
বয জোয়গোয় িু গরম পডড়, ব জোয়গোয় অরএ নকট রোিো
নথথবু থিকযণ ককন্দ্র – স্বাস্থয ও ুযক্ষা ফযফস্থা
মস্ত ত েুযনতক রিম বযি ঠিকিোড অনথধং করো ডয় থোডক
বমডঝ  বেয়োড মস্ত য়যোনরং ঠিক িোড আিুযডট ডত ড
বজিোডরটর যোক অপ এ ং িনথিু নক্তকরডণর জিয ংডযোগ করো
প্রডয়োজিীয় ন নিন্ন প্রকোর নডিোআডক ুন্দরিোড োনজডয় রোিডত ড
িনথিু নক্তকরণ ঞ্চ বথডক বজিোডরটডরর জ্বোোনি ো িযোি মস্ত
প্রকোর েোয পেোথধ বক েূডর রোিডত ড
োডতর কোডছ নি ুরক্ষোর রিোম রোিডত ড
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D.6

D.7

িনথিু নক্তকরণ বেলি বথডক ব ল েূডর রোিডত ড পোয়োর
বজিোডরটরডক
বকডন্দ্র স্থোিীয় অপত্কোীি বল্প িম্বর থোকডত ড , অর এটো বয
অডছ তো পোডরটডরর জোিো থোকডত ড
__________________________

________

তাথযখ

স্বাক্ষয

থযথি গ
আধায নথথবু থিকযণ/ারনাগারদয জনয থযচয়/ঠিকানায ংারত্রয নভুনা
(ংলোপে

জোনর করো কতৃধ পডক্ষর রকোনর বটোরডডড নডি জোনর করডত ড )
িোগনরডকর োম্প্রনতকতম পোডপোটধ োআডজর
ছন োটোডত ড (ংলোপে জোনর করো কতৃধ পক্ষ
এআ ছন র পর এমি িোড তোাঁর েযোম্প
মোরড ি অর স্বোক্ষর করড ি, যোডত েু’বটোআ
ডধধক ছন ডত পডড় অর ডধধক োআডর পডড়।
এআ িোড আ ছন প্রতযনয়ত ড
িোআ ছন প্রতয

এতদ্বোরো জোিোডিো ডচ্ছ বয, শ্রী/শ্রীমতী (িোগনরডকর িোম), (অত্মীয়/নিিো ডকর িোম)-এর
পুে/কিযো/স্ত্রী/স্বোমী/নিিো ডকর ধীিস্থ যনক্ত গত ......... ছর ধডর অমোর পনরনচত।
তোাঁর ছন এিোডি জুডড় বেয়ো ডয়ডছ অনম বটো যথোন নত িোড প্রতযয়ি কডর নেডয়নছ।
তোাঁর তধ মোি ঠিকোিো িীডচ বেয়ো ডয়ডছ অর এআ লংোপেটিডক শুধুমোে অধোর
িম্বর……………………………//// োিোগোডের জিযআ ঠিকোিো/পনরচডয়র প্রমোণপে নোড
য োর করো যোড ।
এআ লংোপেটিডক ঠিকোিোর প্রমোণপে/পনরচডয়র প্রমোণপে নোড
িোগনরডকর

য োর করো যোড ।

তধ মোি ঠিকোিো:

তোনরি:
লংোপে জোনর করো কতৃধ পডক্ষর স্বোক্ষর:
লংোপে জোনর করো কতৃধ পডক্ষর ম্পূণধ িোম:
লংোপে জোনর করো কতৃধ পডক্ষর পে:
লংোপে জোনর করো কতৃধ পডক্ষর বটনডিোি িম্বর :
রকোনর বমোর
help@uidai.gov.in
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(লংোপে

জোনর করো কতৃধ পক্ষ নিডজ এিোডি স্বোক্ষর করড ি। তোাঁর ডয় িয বকউ স্বোক্ষর
করডত পোরড ি িো)

থযথি ঘ
আডন্ট্র্োনডউোর প্রেত্ত ম্মনতপডের িমুিো
প্রনত,
______________________________________ (বরনজস্ট্রোর

বিোডো অনধকোনরডকর িোম/পে )

____________________________________________________________ ( বরনজস্ট্রোডর

অনম, (িোম)
পুে/কিযো/স্ত্রী)

_______________________,

_______________________

_______________________________________________-এর

___________________________

ংস্থোয়

_______________________

িোম)

(-এর
োনন্দো এ ং

(পডের িোম)

,

িোগনরকডের িোম অধোডর িনথিু ক্ত য়োর উডদ্দলয তোাঁডের আডন্ট্র্োনডউোর ডত রোনজ অনছ
এ ং একজি আডন্ট্র্োনডউোরডক আউনিক অআডডনিটিনিডকলি থনরটি
ি আনিয়ো  বরনজস্ট্রোর
প্রেত্ত যো যো নিয়ম পোি করডত য়, বগুডো 
িোড

পোি কর । যোাঁডের অনম

যনক্তগত

নচনি অর যোাঁডের ঠিকোিো অনম নিডজ জোনি, বক  তোাঁডেরআ আডন্ট্র্োনডউোর 

অনম

অনম।

ুঝডত পোনর বয, অমোর পনরচয় প্রেোডির পর নিনত্ত কডরআ আউঅআনডএঅআ আউনিক

অআনড িং (অধোর) জোনর করড ।।
িনথিু নক্তকরডণর ময় অনম এক

যনক্তডক অডরক

যনক্তডক (জীন ত

ো মৃত) গুনডয় বে

িো।
বকোি অধোর ধোরক যনে আচ্ছোকৃ ত িোড

নিডজর জিন িযোগত তথয পোডট

োডয়োডমনট্রক তথয প্রেোি কডর নিডজডক িয
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বআ কোডজ অনম তোাঁডক োোযয কর

িো।

অধোর িম্বর/িনথিু নক্তকরণ িম্বর :
িোম:

পে:

স্বোক্ষর:

তোনরি:

যোিোআি বিোি িম্বর (কোযধোয়/ োনড়):
বমো োআ িম্বর:
আডম:
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পনরনলষ্ট ঙ – িনথিু নক্তকরণ/শুনদ্ধকরণ িমধ
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পনরনলষ্ট চ –
অধোর িম্বর

োে বেয়ো ংেোন্ত ন য়
োে বেয়ো ংেোন্ত ন য়

নিম্নননিত পনরনস্থনতগুনর িড একজি অধোর িম্বর ধোরডকর অধোর িম্বর
(a)

(b)

োে বেয়ো ডত পোডর:

যনে বেিো যোয় বয একআ যনক্তর িোডম একোনধক অধোর িম্বর রডয়ডছ, তোড প্রথডম বয িম্বরটো
বেয়ো ডয়নছ বটো বরডি নেডয় তোর পডর জোনর য়ো  ক’টো িম্বর োনত করো ড ।
নিধধোনরত নিনেধ নলকো ঙ্ঘি কডর অধোর িম্বর বজিোডরট করো ড:
I.

II.

III.

IV.

‘ছন বথডক ছন ‛ বতোোর বক্ষডে, বযিোডি মূ োডয়োডমনট্রক তথয বিআ: িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র
িতু ি ছন বতোোর েড অডগর বকোি ছন নেডয় িনথিু নক্তকরডণর কোজ করো ড,
অর িনথিু নক্তকরডণর ময় মূ োডয়োডমনট্রক তথয কযোপচোর করো য়নি, বআ বক্ষডে িোগনরডকর
অধোর িম্বর োনত ডয় যোড ।
‘িয রমক োডয়োডমনট্রডকর িু ডয়ো তথয’ বেয়ো ংেোন্ত ন য়: িযরকম োডয়োডমনট্রক
অডছ ড ব ঠিক িোড িনথিু নক্তকরণ করো ড বআ অধোর িম্বর োনত করো ড ।
োডয়োডমনট্রক তথয কযোপচোডরর ন য়টি এড়োডিোর জিয যনে বকোি প্রোি য়স্ক্
ছডরর কম ডয়ন নলশু নোড িনথিু ক্ত করোি, তোড তোাঁর অধোর িম্বর
যোড ।

যনক্ত পোাঁচ
োনত ডয়

কতৃধ পডক্ষর যনে বকোি িনথিু নক্তকরণডক প্রতোরণোমূক মডি য়, এমি বয বকোি
িনথিু নক্তকরণডক োনত করডত ড ।

অধোর িম্বর ধোরকডক যো যো পনরড ো কতৃধ পক্ষ নেডয় এডডছি, বগুডো
অধোর িম্বর োনত য়োর পর।

োনত ডয় যোড

বআ

যনক্তর

থযথি ছ – আধায নথথবুথিকযণ/ারনাগারদয জনয ায়ক নথথত্র
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ঠিকোিোর প্রমোণপে নোড িোম  ঠিকোিো থোকো
োয়ক িনথপে
1. পোডপোটধ
1. পোডপোটধ
2. পযোি কোডধ
2.
যোঙ্ক বেটডমি/পো আ
3. বরলি/গণ ণ্টি য স্থোর ছন থোকো কোডধ
3. ডোকর্র যোকোউি বেটডমি/পো আ
4. বিোটোর পনরচয় পে
4. বরলি কোডধ
5. ড্রোআনিং োআডন্প
5. বিোটোর পনরচয়পে
6. ছন থোকো রকোনর পনরচয়পে/রোষ্ট্রোয়ত্ত ংস্থো বথডক জোনর করো6. ড্রোআনিং োআডন্প
চোকনরজী ীর পনরচয়পে
7. ছন  রকোনর পনরচয়পে/রোষ্ট্রোয়ত্ত ংস্থো
7. মিডরগো জ কোডধ
বথডক জোনর করো চোকনরজী ীর পনরচয়পে
8. স্বীকৃ নতপ্রোি নলক্ষো প্রনতিোি বথডক জোনর করো ছন পনরচয়পে 8. আডকনট্রক ন  (3 মোডর ব নল পুরডিো বযি
9. স্ত্র রোিোর োআডন্প
িো-য়)
10. ছন  যোডঙ্কর এটিএম কোডধ
9. জডর ন  (3 মোডর ব নল পুরডিো বযি
11. ছন  বেনডট কোডধ
িো-য়)
12. ছন  বপিলিোর কোডধ
10. বটনডিোি যোিোআি ন  (3 মোডর ব নল
13. ছন  স্বোধীিতো ংগ্রোমীর কোডধ
পুরডিো বযি িো-য়)
14. ছন  নকোি পো আ
11. ম্পনতত কডরর রনে (1 ছডরর ব নল পুরডিো
15. ছন  ননজএআচএ/আনএআচএ কোডধ
বযি িো-য়)
16. ডোক ন িোগ বথডক জোনর করো িোম  ছন  ঠিকোিোর কোডধ 12. বেনডট কোডধ বেটডমি (3 মোডর ব নল
পুরডিো বযি িো-য়)
17. বটোরডডড বগডজডটড নিোর ো তনলেোডরর জোনর করো ছন
13. ন মো পনন
 পনরচডয়র লংোপে
14. বটোরডডড যোঙ্ক বথডক স্বোক্ষনরত নচঠি, ছন
18. ংনিষ্ট রোজয/বকন্দ্রলোনত ঞ্চডর রকোর/প্রলোডির জোনর করো

লোরীনরকিোড ক্ষমডের জিয পনরচয়পে/ন কোডেের জিয জোনর
15. বটোরডডড িনথিু ক্ত বকোম্পোনির জোনর করো
করো বমনডকযো োটিধনিডকট
স্বোক্ষনরত নচঠি, ছন 
গৃকতধ ো ো গৃকেীর ডে থোকো ম্পডকধর ন রণ থোকো প্রমোণ নোড োয়ক িনথপে 16. বটোরডডড স্বীকৃ নতপ্রোি নলক্ষো প্রনতিোডির জোনর
করো স্বোক্ষনরত নচঠি, ছন 
1. গণ ণ্টি য স্থোর কোডধ
17. মিবরগো জ কোডধ
2. এমএিডরগো জ কোডধ
18. স্ত্র রোিোর োআডন্প
3. ননজএআচএ/রোজয রকোর/আনএআচএ/আএঅআন বমনডকযো কোডধ
19. বপিলিোর কোডধ
4. বপিলি কোডধ
20. স্বোধীিতো ংগ্রোমীর কোডধ
5. বিোর কযোনিডির কোডধ
6. পোডপোটধ
21. নকোি পো আ
7. জন্ নি ন্ধক, পুর নিগম ো তোুক, তনল আতযোনের মত ন নেত স্থোিীয়
22. ননজএআচএ/আনএআচএ কোডধ
রকোনর পধডের জোনর করো জডন্র লংোপে
23. বটোরডডড োংে ো ন ধোয়ক ো বগডজডটড
8. বয বকোি বকন্দ্রীয়/রোজয রকোডরর জোনর করো ুন ধোপ্রোপক পোনর োডরর
নিোর ো তনলেোডরর জোনর করো ছন 
তোনকোিু নক্ত ংেোন্ত িনথ
9. রকোডরর দ্বোরো জোনর করো ন ো ংেোন্ত লংোপে
ঠিকোিোর লংোপে
24. গ্রোম পঞ্চোডয়ত প্রধোি ো তোাঁর ংকক্ষ কতৃধ পডক্ষর
জডন্র প্রমোণপে নোড োয়ক িনথ
পনরচডয়র প্রমোণপে নোড
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

জডন্র লংোপে
এএএন আ/লংোপে
পোডপোটধ
বটোরডডড বগডজডটড নিোডরর জোনর করো জডন্র তোনরডির
লংোপে
পযোি কোডধ
রকোর ো ন শ্বন েযোডয়র জোনর করো মোকধ নলট
জডন্র তোনরি থোকো রকোডরর দ্বোরো জোনর করো ছন 
পনরচয়পে/রোষ্ট্রোয়ত্ত ংস্থোর জোনর করো ছন  পনরচয়পে
বকন্দ্রীয়/রোজয বপিলি বপডমি ডধোর
বকন্দ্রীয় রকোনর স্বোস্থয পনরড োর ছন  কোডধ ো প্রোক্তি
তনিডকর  েোিমূক স্বোস্থয পনরড োর ছন - কোডধ

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

help@uidai.gov.in
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জোনর করো জোনর করো ছন  ঠিকোিোর
লংোপে (গ্রোমোঞ্চডর জিয)
অয়কর মূযনিণধোয়ক নিডেধ ল
যোি োি পিীকরণ লংোপে
নি ন্ধীকৃ ত ন েয়/নজ/িোড়ো ংেোন্ত চু নক্ত
ডোক ন িোগ বথডক জোনর করো িোম  ছন
 ঠিকোিোর কোডধ
রোজয রকোডরর জোনর করো ছন  জোনত
 োস্থোি ংেোন্ত লংোপে
ংনিষ্ট রোজয/বকন্দ্রলোনত ঞ্চডর
রকোর/প্রলোডির জোনর করো লোরীনরকিোড
ক্ষমডের জিয পনরচয়পে/ন কোডেের জিয
জোনর করো বমনডকযো োটিধনিডকট
গযো কোডিকলি ন  (3 মোডর ব নল পুরডিো
বযি িো-য়)
স্বোমী ো স্ত্রীর পোডপোটধ
ো ো-মোডয়র পোডপোটধ (িো োডকর বক্ষডে)
বকন্দ্র/রোজয রকোডরর জোনর করো োস্থোি
অ ণ্টি ংেোন্ত পে, যো 3 ছডরর বচডয় ব নল
পুরডিো বযি িো-য়।
রকোডরর জোনর করো ন ো ম্পনকধ ত
লংোপে, ঠিকোিো 
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থযথি জ – ুথফধাপ্রদারনয ভাশুর
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থযথি ঝ – আধায থনথিয়কযণ
অধোর নিনিয়করণ ংেোন্ত ন য়গুন
1.

নিম্নননিত পনরনস্থনতগুনর িড একজি অধোর িম্বর ধোরডকর অধোর িম্বর
পোডর:
a.

b.

‘ছন বথডক ছন ‛ বতোোর বক্ষডে, বযিোডি মূ োডয়োডমনট্রক তথয বিআ: িনথিু নক্তকরণ বকডন্দ্র
িতু ি ছন বতোোর েড অডগর বকোি ছন নেডয় িনথিু নক্তকরডণর কোজ করো ড,
অর িনথিু নক্তকরডণর ময় মূ োডয়োডমনট্রক তথয কযোপচোর করো য়নি, বআ বক্ষডে িোগনরডকর
অধোর িম্বর নিনিয় ডয় যোড ।
‘িয রমক
অডছ

c.

নিনিয় ডয় বযডত

োডয়োডমনট্রডকর িু ডয়ো তথয’ বেয়ো ংেোন্ত ন য়: িযরকম

ড ব ঠিক িোড

িনথিু নক্তকরণ করো ড বআ অধোর িম্বর

োডয়োডমনট্রক

নিনিয় ডয়

ড ।

পর তীডত যনে কিি ধরো পডড় বয, ত ধ োয়ক িনথ ছোড়োআ িনথিু নক্তকরণ করো ডয়ডছ,
তোড বআ অধোর িম্বর নিনিয় ডয় থোকড ততনেি পযধন্ত যতনেি পযধন্ত িো অধোর িম্বর
ধোরক ত ধ োয়ক িনথ জমো নেডয় তথয োিোগোে করোি।

d.

কযোপচোর করো বকোি তথযডক যনে োডজ তথয ো এআ তথয োিোগোে করডত ড
ড উডিি
করো থোকড (বযমি িোগনরডকর জিন িযোগত তডথয নমশ্র/ত্রুটিপূণধ োডয়োডমনট্রক তথয,
পমোিজিক/িুপূরক লব্দ  োংন ধোনিক িোোর প্রডয়োগ, একজডির িোডমর ডে রডি
আতযোনে নেডয় একোনধক িোম য োর করো), বটোডক অধোর ধোরক োিোগোে িো-করো পযধন্ত
বআ িম্বর নিনিয় ডয় থোকড ।

e.

পোাঁচ

ছর পূণধ  পডিডরো

ছর পূণধ করো নলশু

ো নকডলোডরর

োডয়োডমনট্রক তথয েু’ ছডরর

মডধয োিোগোে করো িো-ড তোর অধোর িম্বর নিনিয় করো ড । নিনিয় য়োর এক
পডর যনে যনে বআ
যোড ।
f.

তথয োিোগোে করো িো-য়, তোড তোর অধোর িম্বরআ

কতৃধ পক্ষ যনে বকোি অধোরডক নিনিয় করো েরকোর
ড ।

2.

ড িোড ি তড

ছর

োে পডড়

বটোডক নিনিয় করো

অধোর িম্বরধোরক বক বয  পনরড ো কতৃধ পক্ষ প্রেোি কডরি, বগুডো ন্ধ কডর বেয়ো ড িম্বর
নিনিয় করোর পর, কতৃধ পক্ষ তডথযর বয-িু ডর জিয িম্বর নিনিয় করড ি, বআ তথয োিোগোে
ো শুদ্ধ িো-করো পযধন্ত পনরড োগুন

help@uidai.gov.in
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ফাদ কদওয়া ফা থনথিয়কযণ ংোন্ত থফলয়গুথর
1. যনে কোডরো িম্বর োে বেয়ো ো নিনিয় করো বযডত পোডর ড লিোক্ত ো নচনিত য় এ ং মডি য় এর জিয বক্ষেনিনত্তক
িুন্ধোডির প্রডয়োজি য়, তোড যোাঁর িম্বর োে বেয়ো ো নিনিয় করো ড , তোাঁডক শুিোনির জিয ডোকো  িযোিয
িোিো পদ্ধনত  ম্বি করডত ড ।

2.

োে বেয়ো

ো নিনিয়করডণর জিয কতৃধ পক্ষ বয পদ্ধনতর নিেোি নেডয় রোিড ি, বআ পদ্ধনত িুযোয়ী কতৃধ পডক্ষর কোডছ

কতৃধ পক্ষ মডিোিীত ংস্থো পরীক্ষো/িুন্ধোি করোর পর প্রনতড েি জমো বেড ।

3. প্রনতড েি পোয়োর পর কতৃধ পক্ষ প্রডয়োজিীয় পেডক্ষপ গ্রণ করডত পোডরি এ ং অধোর িম্বর
করোর নধকোর থোকড

help@uidai.gov.in
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পনরনলষ্ট ঞ (ক) িনথিু ক্তকরণ বকডন্দ্র অধোর োিোগোডের বয িমধ
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থযথি ট – অারযটয অন্তবণ ু থিকযণ পভণ
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থযথি ঠ – আধায নথথবুথিকযণ থকট
অধোর িনথিু নক্তকরণ  োিোগোডের কোজ ি িোড

করোর জিয োডধয়যোর নডিোআডর একটো বট থোডক অধোর িনথিু নক্তকরণ

নকডট। নডিোআডর এআ বডট নিম্নননিত নজনিগুডো থোডক।
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

যোপটপ/বডস্ক্টপ
মনিটর
মোনিিোংলি নপ্রিোর/স্ক্যোিোর
োেো পেধ ো
বিোকো োআট
োজধ বপ্রোডটক্টর েোআক
অআনর (কিীনিকো) স্ক্যোিোর
কযোডমরো
িযোপ (োডতর তোু) স্ক্যোিোর
নজনপএ নডিোআ

1. এআ নডিোআগুডো আউঅআনডএঅআ নিধধোনরত মোিেণ্ড িুযোয়ী ডত ড ।
2.

োডয়োডমনট্রক নডিোআগুনডক (িযোপ/অআনর স্ক্যোিোর) এটিনকউন োটিধিোডয়ড ডত ড ।

3. োেো পেধ ো, বিোকো োআট  োজধ বপ্রোডটক্টর

োডে নকডটর

োনক নজনিগুডোর য়োডরনি থোকডত ড

3

ছডরর।

4. য়োডরনি থোকোকোীি িুাঁত থোকো রিোম 7 নেডির মডধয বমরোমত কডর বেয়ো ড /পোডট িতু ি বেয়ো ড ।
5. অধোর িনথিুু্ নক্তকরণ নকডট থোকো নডিোআগুডো আউঅআনডএঅআ োটিধিোডয়ড প্রস্তুতকোরক/মডডডর ডত ড , বকিিো এগুডো য োর
করো ড

 ধডল আউঅআনডএঅআ িনথিু নক্তকরণ ক্লোডয়ি (আনএমনপ)-বত।
অধোর িনথিু নক্তকরণ রিোডমর িূযিতম ত নলষ্টয

অআডটম S.1.1. – যোপটপ/বডস্ক্টপ
ত নলষ্টয

ন

রণ

বমনলি িমধ িযোক্টর যোপটপ/বডস্ক্টপ
মডড

 ধডল অআনডন প্রনতড েি িুযোয়ী প্রথম 5টির বথডক

ননপআউ

2-GHz ডু য়ো বকোর

নডডি

িূযিতম 14"এআচনড যোনি-বেয়োর (16:9)

ো তোর পর তী

ব্লুটু থ 4.0য়োআ-িোআ (IEEE802.11b/g/n)  আথোরডিট (10/1000ব -টি)-র জিয ন ি-আি োডপোটধ
কোডিনক্টনিটি

থোকডত ড , যোপডটপর বক্ষডে ব্লুটু ডথর প্রডয়োজি পড়ড

বমমনর

4-GB DDR3 ো তোর ব নল, SDRAM @1066MHZ 8 নজন

ডয় কযোম

িূযিতম 720p োআ বডনিনিলি  ন ি-আি ডয় কযোম, যোপটডপর বক্ষডে প্রডয়োজি বিআ

help@uidai.gov.in
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এআচনডনড

িূযিতম 500নজন (তোর ব নল) োডধ নডস্ক্

আিপুট/অউটপুট
বপোটধ

একটো HDMI
একটো VGA, যোপটডপর বক্ষডে 2বটো
বডনডডকডটড িূযিতম 5 আউএন 2.0 বপোটধ*
একটো আথোরডিট (RJ-45)

যোটোনর

যোক অপ 4টি ব

ো 30 নমনিট

নচপডট

ননপআউ-র ডে ুংত

গ্রোনিক্স

ুংত গ্রোনিক্স

ত নলষ্টয

ন

যোক অপ টোআম  6টি ব ননথয়োম/0.5Kনিএ আউনপএ
ো তোর মকক্ষ

রণ

নকড োডধ
িু  োআজ Full Sized (িূযিতম 84টো নক) উআডিোজ যোর মডধয নে-বরনজেযোি নকড োডধ চোোডিো যোড
টোচপযোড

নকড োডডধর িীডচ চড়ো টোচপযোড, যোপটডপর বক্ষডে প্রডয়োজি বিআ

নপ্রডোডডড এ

উআডিোজ 10 প্রডিলিো

মোআডেোডিোি

ন্তত একটো ন ি আি মোআক, যোপটডপর বক্ষডে প্রডয়োজি বিআ

যোডক্সনরজ

যোপটপ বিয়োর

োক্স

ো

যোগ

3 ছডরর কনম্প্রডনন্পি িোআট-য়োডরনি। যোটোনর  পোয়োর যোডোেোডরর এক ছডরর য়োডরনি থোকডত
পোডর।
য়োডরনি
যোনি-িোআরো

*যোপটডপ 5 আউএন

এি পডয়ি ননকউনরটির জিয

2.0 বপোটধ থোকড মোনিপ আউএন

যোড ) থোকো একটো আউএন

ো

বেয়ো ড

কোডিকলি (আউএন

বপোডটধর মোধযডম 5টো নডিোআডর িোগ বঢোকোডিো

ন িোমূডয।

অআডটম S.1.2. – মনিটর
help@uidai.gov.in
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ত নলষ্টয

ন

রণ

পোরডোিো কনম্পউটোর/যোপটপ/মনিটর ংেোন্ত বয প্রনতড েি অআনডন/গোটধিোর/িেধ যোি ুযনিডি
প্রকোনলত ডয়ডছ, বআ িুযোয়ী প্রথমোনরডত থোকো মনিটরগুডোর মডধয বকোয়োডধোিআ গত েু’টি তেমোনডক
আএম

লীডধ রডয়ডছ িোরডত।

োআজ

15-16 আনঞ্চ

টোআপ

এননড

বরডজোনউলি

1024 x 768 ো তোর ব নল

ো তোর ব নল

অআডটম S.1.3. –মোনি িোংলিো নডিোআ (এমএিনড)
ত নলষ্টয

ন

িোংলি

নপ্রি কনপ স্ক্যোি

বপডজ নডউটি োআডক

8000 বপজ

নপনপএম - ব্ল্যোক (A4)

18 নপনপএম

মডড
বরডজোনউলি
য হৃত মোধযম

রণ

 ধডল অআনডন প্রনতড েি িুযোয়ী প্রথম 5টি বিির বথডক
600X600 নডনপঅআ
কম িরডচ চোোডিোর জিয আঙ্ক টযোঙ্ক

ত নলষ্টয

ন

কোেম নমনডয়ো োআজ

নগযো
পযধন্ত

েযোিোডধ
পোডরটিং
নডেডমর
োডপোটধ
help@uidai.gov.in
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থোকো

স্ক্যোডির বরডজোনউলি

600X600 নডনপঅআ পটিকযো

ন ট/কোোর বডপ্থ

24 ন ট

কনপ নেড ব্ল্যোক

18 ননপএম

কনপর বরডজোনউলি

600 X 600 নডনপঅআ

অআডটম S.1.4. – োেো পেধ ো

ত নলষ্টয

ন

রণ

োআজ

েযোডি টোঙোডিোর মত/বেয়োড টোঙোডিোর মত 4 X 5 িু ট

যোডক্সনরজ

েযোি

-প্রনতিক

যোাঁ

ঝোপো

যোাঁ

অআডটম S.1.5 – বিোকো
োআট
ত নলষ্টয

ন

রণ

কযোপোনটি

60W

যোডক্সনরজ

েযোি, 2 নমটোর তোর  পোডরটডরর কোডছ ুআচ ি/ি

অআডটম S.1.6. – োজধ বপ্রোডটক্টর েোআক
ত নলষ্টয

ন

োধোরণ

6টি 5A ডকট (4টি িোরতীয় তলীর + 2টি অন্তজধোনতক তলীর), নিউজ, ি/ি ুআচ  অআএ
মোকধ

help@uidai.gov.in
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অআডটম S.2.1. – অআনর (কিীনিকো) নডিোআডর ত নলষ্টয
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)

লক্ত কডর (বেয়োড, ট্রোআপডড
োগোডিো)

ত নলষ্টয

যোোআিডমি
এআড  োডত
ধরো

ো েযোডি
োডত ধরো2

3
1
অআনরডর

যো (নপডক্সড)

পনররগত বরডজোনউলি
বরডজোনউলি

# -এর মোন্তরো িোড

> 210
নপডক্স
> 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 নপডক্স/mm

কযোপচোর

2

1.লক্ত কডর: কযোপচোডরর এমি এক প্রনেয়ো বযিোডি নডিোআডক লক্ত কডর রোিো য়, যোডত িড়োচড়ো িো-য় অর যোর তথয
কযোপচোর করো ড , তোডক স্বচ্ছডন্দ থোকডত ড ।
2.োডত ধরো: পোডরটর কযোডমরো োডত ধডর ছন

বতোডি অর যোর ছন

বতোো ডচ্ছ তোডক নস্থর ডয় িড়োচড়ো িো-কডর থোকডত

ড । 3টি যোোআিডমি এআড: যোোআিডমডির জিয কযোডমরোয় বমকোনিকযো নিক্সচোর রডয়ডছ। নেকযো নিউিোআিোরডক
যোোআিডমি এআড নোড

ত নলষ্টয

ধরো যোয় িো।

লক্ত কডর (বেয়োড, ট্রোআপডড
ো েযোডি োগোডিো)

োডত ধরো 2

যোোআিডমি এআড
 োডত ধরো
3

1
অআজ 4
নিউিোআিোর

কযোপচোডরর েূরে
কযোপচোডরর িনউম

োনযক

আিোরিো

> 750 নমনম

(প্রস্থ/উচ্চতো/গিীরতো)

>
250x500x500নমনম

এক্সডপোজোর টোআম

< 15ms

আডমনজং তরেবের্ধয

700-900 nm

help@uidai.gov.in
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> 50 নমনম

> 20 নমনম

>
20x15x12নমনম

> 20x15x12নমনম

< 33 ms

< 33 ms
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বস্ধক্টো বস্ধড

বয বকোি 100nm যোডি লনক্ত>বমোট লনক্তর 35%

স্ক্যোডির টোআপ

বপ্রোগ্রনি

আডমজ মোনজধি

োাঁনেক  ডোিনেক: 0.50x কিীনিকোর

যো, পর  িীচ: 0.25x কিীনিকোর

যো

নপডক্স বডপ্থ

> 8 ন ট/নপডক্স

আডমজ আিযোুডয়লি বিম বরট

> 5 বিম/বডকি, উপযুধপনর আডমজ কযোপচোর

কযোপচোর বমোড

ন ি-আি বকোয়োনটি বচক  ডটো কযোপচোর (এিঅআএটি বকোয়োনটি কিনডোডরলি
আিকডপধোডরট কডর)

িডয়জ বরনলডয়োর প্রনত বন্পর নগিযো > 36 নডন
কোডিনক্টনিটি 5

আউএন

আউএন -IF

2,

োটিধিোডয়ড

আউএন 2, আউএন -IF োটিধিোডয়ড
ো

বিটয়োক্ডধ
(টিননপ/অআনপ)
পোয়োর

আউএন

উচ্চতো

NA

< 1 বকনজ

ডোআডমিলি

<300 x 100 x 300
Mm

< 220 x 200 x < 220 x 200 x 100
100 mm
Mm

পোডরটিং তোপমোেো

0-49C

অদ্রধতো

ো স্বতন্ত্র নপএ
< 1 বকনজ

10 – 90% র্িীি ি যোডত িো-য়

নডউডরন নটি/লক

IP54

ুরক্ষোর মোি

IEC 62471:2006-07প্রনত গ্রুপ

মোি

FCC ক্লো A, RoHS

নষ্কোর

4. নডিোআ িো-নরডয়আ যনে প্রথম বচোডির কিীনিকো কযোপচোর করোর 2 বডকডির মডধযআ নদ্বতীয় বচোডির কিীনিকো কযোপচোর
ডয় যোয়, তোড তোডক উপযুধপনর কযোপচোর

ড ধরো ড ।

5.কোডিনক্টনিটি  পোয়োডরর জিয বমোট বক  1টি আউএন
help@uidai.gov.in
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ত নলষ্টয

লক্ত কডর (বেয়োড, ট্রোআপডড

ো েযোডি োগোডিো)

োডত ধরো 2 যোোআিডমি এআড  োডত ধরো
3

1
 ধডল আউঅআনডএঅআ নডিোআ কযোপচোর এনপঅআ ত নলডষ্টয চড।
ফ্টয়যোর
AP

আউঅআনডএঅআ োটিধিোডয়ড নিোক্স/উআডিোজ 64 ন ট নিনডএম
বরনড

অআডটম S.2.2 –কযোডমরো (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
ত নলষ্টয

ন

রণ

কযোপচোর বমোড

বিি োআি কযোপচোর

আডমজ বকোয়োনটি

ISO/IEC 19794-5িুযোয়ী িু  িিো (0x01)

িূযিতম বরডজোনউলি 800 x 600
কযোপচোর বমোড

ডটো বিোকো  ডটো োআটিং যোডজোেডমি  মযোিুয়ো কযোপচোর

বন্পর

>2 বমগো নপডক্স বিটিি

কোডিনক্টনিটি 6

োআ নেডআউএন 2.0, আউএন USB-IF োটিধিোডয়ড

বন্প

নিক্সড, এএঅর

পোয়োর
যোটোনর

য োর করোর বচডয় আউএন /স্বতন্ত্র নপএ/ননথয়োম বোি

মোউি

ট্রোআপড

পোডরটিং তোপমোেো

0 বথডক 50 নডনগ্র বনয়ো

অদ্রধতো

10 – 90%

ুরক্ষোর মোি

UL

ফ্টয়যোর API

 ধডল আউঅআনডএঅআ নডিোআ কযোপচোর এনপঅআ ত নলডষ্টয চড

নডউডরন নটি/লক

অআনপ 54

দ্রষ্ট য: কোডিনক্টনিটি  পোয়োডরর জিয বমোট 1টি আউএন

য োর করো িো

বপোটধ পোয়ো যোড ।

অআডটম S.2.3. – অেুডর ছোপ বিয়োর নডিোআডর ত নলষ্টয
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf )
help@uidai.gov.in

Page154

https://uidai.gov.in/

1947

আধায নথথবুথিকযণ  অপডডট ব োঝো
ত নলষ্টয

ন

রণ

কযোপচোর বমোড

বিি োআি স্ক্যোি কযোপচোর

আডমজ যোকুআনজলি নরডকোয়যোরডমি

বডিডক 31-এ ো তোর পডর বট করডত ড (আউঅআনড যোনিডকলি V1.0-এর
জিয োডয়োডমনট্রক নডজোআি েযোিোডডধর বকলি 9.1)

আডমজ আিযোুডয়লি বিম বরট

> 3 বিম/বডকি, উপযুধপনর আডমজ কযোপচোর

কযোপচোর বমোড

ন ি আি বকোয়োনটি বচক  ডটো কযোপচোর (এিঅআএটি-বক আিকডপধোডরট কডর)

6. কোডিনক্টনিটি  পোয়োডরর জিয বমোট 1টি আউএন
ত নলষ্টয

ন

বপোটধ পোয়ো যোড

রণ

গুণমোি ন ড চিো)
কযোপচোডরর জোয়গো

> 76mm x 80mm

কোডিনক্টনিটি7

আউএন 2, আউএন -IF োটিধিোডয়ড

পোয়োর

আউএন -র মোধযডম

ডোআডমিলি (W X H X D)

< 160mm x 160mm x 160mm

উচ্চতো

 ধোনধক 2.5 বকনজ

পোডরটিং তোপমোেো

0 – 50 C

অদ্রধতো

10 – 90% -র্িীি ি

নডউডরন নটি/লক

অআনপ 54

েযোিোডধ

আউএ োটিধিোডয়ড (যনে প্রডযোজয য়)। অআএ 19794-4:2005
বকলি

7

পনরনলষ্ট

ক

োটিধনিডকলি প্রডয়োজিীয়তোডক পূরণ কডর

(অআএএিঅআএ পনরনলষ্ট চ

োটিধিোডয়ড)।

ফ্টয়যোর API

 ধডল আউঅআনডএঅআ নডিোআ কযোপচোর ত নলডষ্টয চড
আউঅআনডএঅআ দ্বোরো োটিধিোডয়ড নিোক্স/উআডিোজ 64 ন ট নিনডএম বরনড

দ্রষ্ট য: কোডিনক্টনিটি  পোয়োডরর জিয বমোট 1টি আউএন

help@uidai.gov.in

বপোটধ পোয়ো যোড ।
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অআডটম S.2.4. – নজনপএ
নডিোআ
ত নলষ্টয

ন

রণ

োধোরণ

নজনপএ ম্পনকধ ত OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt িুযোয়ী আউঅআনডএঅআ দ্বোরো োটিধিোডয়ড নজনপএ
নডিোআ ডতআ ড

দ্রষ্ট য: িুডমোনেত নজনপএ বিিরডের তোনকো রডয়ডছ আউঅআনডএঅআ-এর ডয় োআট
www.uidai.gov.in-এ
যোডক্সনরজ

পোরডোিো কনম্পউটোর/যোপটডপ কোডিক্ট করোর জিয প্রডয়োজিীয় মস্ত বক   যোকডনরজ 

য়োডরনি

3 years Comprehensive on-site Warranty

7.কোডিনক্টনিটি  পোয়োডরর জিয বমোট 1টি আউএন

বপোটধ পোয়ো যোড ।

অধোর িনথিু নক্তকরণ নকডটর জিয ন ডল নিয়ম  লতধ ো ন
1. আিেডলি  কোজ শুরু: অধোর িনথিু নক্তকরণ নকট আিে করোর জিয ন ডোডরর তরি বথডক নরডমোট োডপোটধ বিননটি
নেডত ড ।

2. বডনিোনরর ময়ীমো: ডধোর পোরডচজ করোর 30 নেডির মডধয কিোআনির কোডছ পুডরো বডনিোনর পোঠোডত ড

ন ডোডরর

পক্ষ বথডক।
3. পোরিরমযোন্প

যোঙ্ক গযোরোনি- চু নক্ত মূযর 10%নপন নজ জমো নেডত ড

ন ডোডরর পক্ষ বথডক।

4. বপডমি: কিোআনির কোডছ অধোর িনথিু নক্তকরণ নকট র রো করোর  কিোআনি বটো বিয়োর এ ং ন ডোডরর পক্ষ বথডক
নপন নজ জমো বেয়োর 10 নেডির মডধয 100 লতোংল বপডমি চু নকডয় নেডত ড ।

5. োেো পেধ ো, বিোকো োআট  োজধ বপ্রোডটক্টডরর 3

ছডরর য়োডরনি থোকডত ড ।

6. এএএ: 7 নেডির মডধয (রিোডমর য়োডরনি থোকো  নধ) িোরোপ রিোম পোডট িো-নেড/বমরোমত কডর িো-নেড,
পোডট িো-বেয়ো/বমরোমত কডর িো-বেয়ো পযধন্ত প্রনতনেি 100 টোকো কডর জনরমোিো নোড

কোটো ড

নপন নজ বথডক।

7. অধোর িনথিু নক্তকরণ নকডটর কথরং মূয ড 1.5 ক্ষ টোকো, বটোডক বজম বপোটধোড এমি িোড বট কডর রোিডত ড
যোডত ন ডেতোরো বটো বেিডত িো-পোি, নকন্তু কথরং মূডযর বচডয় ব নল মূডযর প্রস্তো বেয়ো ড বটো বজম বপোটধো গ্রণ
করড

িো।

help@uidai.gov.in
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থযথি ঢ – ইথএভথ ক্লারয়রে চযাচয কদখা কদওয়া ত্রুটি ও তায ভাধান
কতৃধ পডক্ষর নিধধোনরত পডথ  ধডল আনএমনপ ক্লোডয়ি নত  লযআ ডোিডোড কডর নিডত ড
ডোউিডোড করোর পর বটোডক

য োর করোর ময় পোডরটর/তিো ধোয়ক নিম্নননিত একোনধক মযো/প্রতযোহ্বোডির মুডি পড়ড ি।

এরকম মযো বেডি নেড কী করডত ড , ব ম্পনকধ ত োয়ক পদ্ধনত নোড
বমডি চডত ড অর বগুডো বমডি চোর নিডেধ লো ন িীডচ বেয়ো :
েভ.
নং.

িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পগুনডক। ক্লোডয়ি

ত্রুটির থিনট

প্রডতযক ত্রুটির জিয মোধোি বেয়ো অডছ, বগুডোডক
নারভত্রুটি –ভাধান
ত্রুটি – অারযটরযয বফধতা
যীক্ষণ ফযথণ

1.

ভাধান–


োডয়ো-ক বচক করডত ড
(বপোটধোড/এম-অধোডর)



অধোর
িধোস্ত
ডয়ডছ
( োডয়ো অপডডট প্রডয়োজি)



থ
বটম্পডট
নর-এক্সট্রযোকলি>আউঅআ
নডএঅআ বটক োডপোডটধর
ডে বযোগোডযোগ করুি

ত্রুটি – িীকযণ ফযথণ

2.

ভাধান–

help@uidai.gov.in
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বডটো
কোডধ/বিটয়োকধ
কোডিনক্টনিটি পোটোি অর
বির বচষ্টো করুি



ক্লোডয়ি
করুি



এটো ডত পোডর অআনপ োেো
তোনকোয়
িো-িোতড/িোয়োরয়ো
বটিং থোকড

পুিঃ-পিীকরণ
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ত্রুটি – অারযটরযয থফফযণ
াওয়া মারে না

3.

ভাধান–


িুগ্র কডর বিটয়োকধ
কোডিনক্টনিটি বচক করুি
(নঙ্ক/নেড)



বিটয়োকধ ঠিক থোকড
পুিঃ-ন্তিুধ নক্ত করুি

ত্রুটি – কনীথনকায থডবাই
নাি রে না

4.

ভাধান-নডিোআ কোডিকলি
বচক করুি। োনিধ  নরেোটধ কডর
বচক করুি

ত্রুটি –
অপর

5.

অারযটয

থঙ্ক

ভাধান–পোডরটর
ন্তিুধ নক্তকরণ প্রনেয়োটিডক বির
িুরণ করুি

help@uidai.gov.in
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ত্রুটি – থনরকাড কডটা এযয

6.

ভাধান –
•

ম্পূণণ থনরকাড কডটা
থদন (নম্বয, কজরা,
উরজরা, থবটিথ)

•

রফণ রল
‘ভাস্টায-কডটা’ পাইর
ডাউনররাড ও ইভরাটণ
করুন
(ইথএভথ-কত/ইউথএ
র-এ)

ত্রুটি – যারকট থঙ্ক এযয

7.

ভাধান–


প্রড
->এক্সডপোটধ
এিডরোডমি বডটো ->



নডরোিোআজ
পোডরটর
নডডটল্
->নডরোিোআজ
পযোডকট বেট্ (এিো 
িু  নঙ্ক)

ত্রুটি – ওটিথ াবণারয কারনক্ট
করুন

8.

ভাধান- ইউআইথডএআই
কটক ারাটণ টিরভয রঙ্গ
কমাগারমাগ করুন

help@uidai.gov.in
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ত্রুটি – থপ্ররেয ভয় ককানও
বুর র

9.

ভাধান–নপ্রিোডরর নিনজকযো
কোডিকলি বচক করডত ড

ত্রুটি – নথথবুিকযণ ক্লারয়ে
িীয়নবুি নয়

10.

ভাধান–ক্লোডয়িডক
বির
পিীয়িিু ক্ত ো বরনজেোর করুি
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ত্রুটি – াবণায কারনকন
রে না

11.

ভাধান–িুগ্র
কডর
বিটয়োকধ কোডিকলি বচক কডর
বির গ আি করোর বচষ্টো করুি।

ত্রুটি–মতগুথর আঙু র থাকায
দযকায ততগুররা কনই

12.

ভাধান–ঠিক নিমুি 
ঠিক
ংিযক
অেুডর
োডয়োডমনট্রক এিোর নিনিত
করুি

help@uidai.gov.in
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ত্রুটি – থকছু পাইররক থফকৃত
কযা রয়রছ

13.

ভাধান–


পোডরটরডক
ন্তিুধ ক্ত

ঠিকিোড

করো

য়নি।

িুগ্র কডর বির ন্তিুধ ক্ত
করোি


নকছু
নডেম
িোআ
(মূ)/বিোল্ডোর
(মূ)-বক
ম্পোেিো
করো ডয়ডছ

ত্রুটি – স্থানীয় বফধতা মাচাই
থযরলফা াওয়া মারে না

14.

ভাধান–


নেডম চোু কডর নকছু ক্ষণ
ডপক্ষো করুি তোরপর
ক্লোডয়ি চোু করুি।
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তো- যনে মযোটো বথডক
যোয় তিি অমোডের বযডত
ড
োনিধ ড ->নরেোটধ
অধোর
মোনিিযোটিমধ
নড োআ মযোডিজোর 
অধোর
নকউনকউএএঅআটিনি
োনিধ ড
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ত্রুটি – স্ক্যানায থভথং এযয

15.

ভাধান–অপিোর
নপ্রিোর
+স্ক্যোিোর
নডিোআডর
নিনজকযো/োডধয়যোর
কোডিকলি বচক কডর নিি,
তোরপর অ োর বচষ্টো করুি।

ত্রুটি – কনটওয়াকণ কারনকন
এযয

16.

ভাধান–এআ
ত্রুটি
মূত
এএিটিনপ
ফ্টয়যোডর
য়->বিটয়োকধ কোডিকলি বচক
করুি->বডটোড  িোআ নরডয়
বির পিীকরণ করুি
ত্রুটি
–
থআইথডআয-এ
িীকযণ রে না

17.

ভাধান–পিীকরডণর যো যো
এিোর করো ডয়ডছ বগুডো বচক
করুি
(বযমি
িোম

পোয়োডধ)
ত্রুটি – ইনস্টরররনয ভয়
ভাযাত্মক ত্রুটি

18.

ভাধান–ক্লোডয়ি বমনলি িো
কডর আিে করো য়নি->মস্ত
ক্লোডয়ি ফ্টয়যোর অিআিে
কডর অপিোর নডেম নরেোটধ
করুি->আিেডলি
প্রনেয়ো
বির শুরু করুি

help@uidai.gov.in
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বয-বিটয়োকধ
য োর করো
ডয়ডছ বটো আউঅআনডএঅআ
োিধ োডর কোডিক্ট ডচ্ছ িো/
ক্লোডয়ডির পিীকরণ য়নি/
নকউএএঅআটিনি
োনিধ 
বকোি োড়ো নেডচ্ছ িো (অংনলক
িনথিু ক্ত)–ন্তিুধ নক্তকরডণর
অডগ ‘এিডরো আউজোর’-এ নিক
করোর ঠিক অডগআ অধোর
নকউএএঅআটিনি
োনিধ 
নরেোটধ করুি/ োটিধনিডকট অর
অধোডর
িোম
অোেো
অোেো/ংনিষ্ট
পোডরটর
অআনড-র জিয নি ন্ধকডক মযোপ
করো য়নি/ িনথিু নক্তকরণ
এডজনন্প চোু বিআ/ পোডরটর
নেয় িি/ পোডরটর িয
িনথিু নক্তকরণ এডজনন্পর ডে
যুক্ত/ োডয়োডমনট্রক কযোপচোডরর

19.

োর 60%-এর কম। - শুধু
োাঁোডতর চোর অেু
ো
ডোিোডতর চোর অেু ো শুধু
েু’োডতর ুডড়ো অেু বেয়োর
বচষ্টো করুি

help@uidai.gov.in
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