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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

পৰিৱেশ সহৱ োগীি হস্তপুৰি (পঞ্জীয়ক/নোমোাংকন 

এৱেঞ্চী (EA)/প যৱেক্ষক/সত্যোপনকত্যো/পৰিচয়কত্যো 
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প্ৰস্তোেনো 

 

এই প্ৰৰশক্ষণ ৰ্নতুৱলখতন ভাৰেীয় ৰবৰশি পৰৰচয় প্ৰাৰধ্কৰণ (UIDAI) আৰু আধ্াৰৰ লগে ৰচনাৰক কৰায়। 

এই ৰ্ য্ যলত াতৱ ৈকতলা পাঠকক UIDAI আৰু আধ্াৰৰ ৰবষতয় ভালদতৰ েনাে ৈহায় কতৰ আৰু েলে উতেখ কৰা 

ডৰাোৈকলক লক্ষয কৰৰ বতনাৱা সহতে:- 

 পঞ্জীয়নৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষক 

 পঞ্জীয়ক আৰু পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী আৰু ৈেযাপনকেমা 

 পৰৰচয়কেমা 
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অধ্যায় 1: UIDAI আৰু আধ্াৰৰ সৈতে পৰৰচয় 
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অধ্যায়১: UIDAI আৰু আধ্াৰৰ সৈতে পৰৰচয় 

ভোিত্ীয় ৰেৰশষ্ট পৰিচয় প্ৰোৰিকিণ হহৱে আিোি (ৰেৰিি আৰু অনযোনয চোেৰচডী,লোভ  আৰু সসেো ৰিেলল 

লক্ষয সলোেো) অৰিৰনয়ম,২০১৬ (“আিোি অৰিৰনয়ম ২০১৬”) ৰেৰভন্ন ৰনয়মি অনুসৰি ভোিত্ীয় চিকোৱি ১২ 

েুলোই ২০১৬ ত্ ইৱলক্ট্ৰৰনকচ আৰু ইনফ’িৱমষযণ সেকন’লেী মন্ত্ৰোলয়ি (MeitY) অিীনত্ ইয়োক স্থোৰপত্ 

কৰিৰেল। 

সোাংৰেিোৰনক ৰনৱয়োগ ৰহচোৱপ স্থোপনো সপোেোি আগৱত্ UIDAI এ সত্ৰত্য়োি পৰিকল্পনো কৰমষযণি (এৰত্য়ো NITI 

আৱয়োগ) লগত্ ২৮ েোনুেোিী ২০০৯ি সগৱেে েোননীনাং-A-43011/02/2009-Admn.I)ৰ  ুেীয়োভোৱে কোম 

কৰিৰেল। 

১২ সচৱেম্বি ২০১৫ ত্ চিকোৱি েযেসোৰয়ক নীৰত্সমূহি সোলসলৰন কৰি UIDAI ক ইৱলক্ট্ৰৰনকচ আৰু ইনফ’িৱমষযণ 

সেকন’সলোেী মন্ত্ৰোলয়ি(MeitY) ইৱলক্ট্ৰৰনকচ আৰু ইনফ’িৱমষযণ সেকন’সলোেী ৰেভোগ(DeitY) ি লগত্ স োগ কৰি 

সপলোৱল। 

UIDAI সৃষ্টষ্ট কিো হহৰেল: 

 

 

 

 

 

: আিোি অৰিৰনয়ম 2016 ি অিীনত্ আিোি নোমোাংক আৰু হেিত্োকিণ কিো িোৰয়ত্ব UIDAI ি িোৰয়ত্বসমূহ হহৱে: 

 আিোিি েীেনকোলি সকৱলোৰেলোক স্তিি সঞ্চোলন আৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ নীৰত্ি ৰেকোশ 

 েযক্তিসকলক আিোি নম্বি েোৰি কৰিেলল প্ৰক্তিয়ো আৰু প্ৰণোলীলেিত্োকিণ প্ৰিশ যন 

 েযক্তিসকলি পৰিচয়ি ত্িয আৰু হেিত্োিকিণ সিকডযি সুিক্ষো ৰনক্তিত্ কিো 

 

 

 

MERE AADHAR  
MERI PEHCHAAN 

আপুৰন োতনতন? 

.প্ৰথ্ৰ্ UID নম্বৰত া ৰ্হাৰাষ্ট্ৰে নন্দৰবাৰৰ এেন বাৰৈন্দাৰ 29 ডচতেম্বৰ 2010 ে োৰৰ কৰা সহৰেল। 

 

 

 

 “আধ্াৰ” নাৰ্ৰ ৰবৰশি ৰচনাক্তকৰণ নম্বৰ (UID) 

প্ৰদান কৰৰবলল 

 

 ভাৰেৰ ৈকতলা বাৰৈন্দাতক আধ্াৰ প্ৰদান কৰৰবলল 

 নকল আৰু ভযৱা পৰৰচয়ৰবলাক কপ্ৰোতৰ ডশষ 

কৰৰবলল 

 
 পৰৰচয়ৰবলাক এ া ৈহে, ৈুলভ উপায়ৰ দ্বাৰা ৈেযাপন 

আৰু সবধ্োকৰণ কৰৰবলল 
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Important Definitions 
 

অৰিৰনয়ম 

 

আধ্াৰ (ৰবৰিৰ আৰু অনযানয চাবৰচ্ী, লাভ আৰু ডৈৱা ৰদবলল 

লক্ষয ডলাৱা) অৰধ্ৰনয়ৰ্, ২০১৬ ২৫ ৰ্াচম ২০১৬ ে প্ৰকাশ 

পাইৰেল 

প্ৰোৰিকিণ 

 

ভাৰেীে ৰবৰশি পৰৰচয়প্ৰাধ্ীকৰণ এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ধ্াৰা ১১ ৰ 

েলে থ্কা উপধ্াৰা (১) অনুৈৰৰ ১২ েৰু্াই ২০১৬ ে স্থাপনা 

কৰা সহৰেল। 

অৰিৰনয়ম 

 

১২ ডচতেম্বৰ ২০১৬ ে আধ্াৰ (পঞ্জীয়ন আৰু 

উন্নৰেকৰণ) অৰধ্ৰনয়ৰ্ ২০১৬ প্ৰকাশ পাইৰেল আৰু 

োৰ পাচে পুনৰ ৈাংতশাৰধ্ে কৰা সহৰেল। 

সকন্দ্ৰীয় 

আইৱডৰিৰত্ ডোেো 

ৰিপ’ক্তেৱেোিী 
(CIDR) 

 

এ ােলক ডবৰে ঠাইে থ্কা এ া ডকন্দ্ৰীয় ্া াতবচ ৰ্’ে 

আধ্াৰ ৈাংখযাগৰাকীৈকলক ৰদয়া ৈকতলা আধ্াৰ নম্বৰৰ 

লগতে ট্ৰঠকণা আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক আৰু অনযানয েথ্য ৰখা 

হয়। 

নোমোাংকন 

 

প্ৰক্ৰিয়াত া আধ্াৰ (পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণ) 

অৰধ্ৰনয়ৰ্ ২০১৬ (২০১৬ ৰ ২) ে উতেখ কৰা আতে, ১২ 

ডচতেম্বৰ ২০১৬ ে প্ৰকাশ কৰা সহৰেল আৰু ইয়াৰ ৰ্তে 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতবাতৰ অৰধ্ৰনয়ৰ্ত াৰ অধ্ীনে আধ্াৰ 

ৈাংখযা ৰদবলল বযক্ৰক্তৈকলৰ পৰা ট্ৰঠকনা আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক 

েথ্য ৈাংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰতয়ােন সহৰেল। 
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পঞ্জীয়ক 

 

 এ া একক ৰ্াক UIDAI এ বযক্ৰক্তৈকলক নাৰ্াাংৰকে 

কৰৰবলল প্ৰাৰধ্কৃে অথ্বা ৰ্ানযো প্ৰদান কৰৰতে 

 ই এ া বেুাবুক্ৰেৰ ৈৰিৰ (MOU) দ্বাৰা UIDAI ি 

সহৱ োগী আৰু ডেওঁতলাকক ৰদয়া ভূৰৰ্কা 

ৰ্াৰনচৰলবলল আৰু দাৰয়ত্বপালন কৰৰবলল দায়বদ্ধ 

 পঞ্জীয়কৈকল ৈাধ্াৰণতে ৰবৰভন্ন ৰাক্ৰেযক চৰকাৰ, 

ডকন্দ্ৰীয়চৰকাৰ, ডবাংক আৰু ৰােহয ৱাখণ্ডৰ অনুষ্ঠান 

ৰৰ্ ৰবলাতক UIDAI ৰ লগে বাৰৈন্দাৰ পঞ্জীয়ন 

কৰৰবলল MOU স্বাক্ষৰকৰৰতে 

নোমোাংকনএৱেঞ্চী 

 

 নাৰ্াাংকন প্ৰক্ৰিয়াৰ ৈৰ্য়ে বযক্ৰক্তৈকলৰ 

ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ডগা াবলল 

প্ৰাৰধ্কৰণ অথ্বা পঞ্জীয়তক ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া এ া 

এতেঞ্চী 

 এইৰবলাক এতেঞ্চীক অনুষ্ঠানৰ ৰবৰিয় আৰু 

কাৰৰকৰী ক্ষৰ্োৰবলাক ৈেযাপন কৰাৰ পাচে UIDAI 

ৰ দ্বাৰা এতৰ্তপতনল কৰা হয় 

 ডেওঁতলাক ৰিল্্ৰ কাৰ্ৰবলাক পৰ্ মতবক্ষণ কৰা, 

ৰিল্্ৰ পৰলচীৰবলাক ৰ্াৰনচলা, ৈট্ৰঠক 

ৈঞ্চালক/পৰ্ মযতবক্ষকৰ পৰীক্ষণ, CIDR সল বাৰৈন্দাৰ 

্া া ৰ্াতে ৈৰ্য়ৰ্তে সগ আতে ডৈইত া ৰনক্ৰিে 

কৰাৰ বাতব দায়বদ্ধ 

 ডেওঁতলাতক বাৰৈন্দাৰ নাৰ্াাংকনৰ লগতে বাৰৈন্দাৰ 

্া া শুধ্ৰৰণৰ বাতব নাৰ্াাংকন ডকন্দ্ৰৰ স্থাপন কৰৰব 

পঞ্জীয়নৱকন্দ্ৰ 

 

বাৰৈন্দাৈকলৰ পঞ্জীয়ন কৰৰবলল আৰু ৰৈহঁেৰ েথ্য 

উন্নৰেকৰণ কৰৰবলল পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় এ া স্থায়ী 

অথ্বা অস্থায়ীভাতৱ প্ৰৰেষ্ঠা কৰা ডকন্দ্ৰ 
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পঞ্জীয়নৱষ্টচন 

 

 আৱাৈীৈকলৰ ট্ৰঠকনা আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যতলাৱা ৰচতিৰ্ 

 পঞ্জীয়নৰ বস্তুতবাৰে এ া কম্পিউ াৰ, বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰ, 

GPS ৰ্ভাইচ আৰু ৰপ্ৰণ্টাৰ আৰু ডেনাৰৰ দতৰ অনয ৰ্ন্ত্ৰ 

থ্াৰকব পাতৰ 

আিোি 

নোমোাংকনৰকত্ 

 

আধ্াৰ নাৰ্াাংকনৰকে আধ্াৰ নাৰ্াাংকন আৰু আপত্  

কৰৰবলল প্ৰতয়ােন ডহাৱা এতৰ্াৰা হা্মতৱৰ ৰ্ভাইচ 

থ্াৰকব। এই ডৰ্াৰাত াৰ ৰনম্নৰলৰখে ৰ্ভাইচৈৰ্ূহথ্াতক: 

 ডলপ প/ড্ে প 

 ৰ্ৰন ৰ 

 ৰ্াৰিিাাংচন ৰপ্ৰণ্টাৰ/ডেনাৰ 

 বগাস্ক্ৰীণ 

 ি’কাচলাই  

 Spike চােমৰক্ষক স্পাইক 

 আইৰৰচ ডেনাৰ 

 ডকতৰ্ৰা 

 ডেপ ডেনাৰ 

 GPS device 

পিীক্ষো আৰু প্ৰমোণ 

পত্ৰ ৰিয়ো এৱেঞ্চী 

 

 প্ৰাৰধ্কৰতণ ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া এতেঞ্চী ৰৰ্ পঞ্জীয়ন 

এতেঞ্চীতবাৰে নাৰ্াাংকৰকেমা/পৰ্ মাতবক্ষক আৰু 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ কতৰাো ৰহচাতপ ৰনৰ্কু্ৰক্ত পাব 

ৰবচৰা বযক্ৰক্তৈকলৰ আভাৈ লয় 

 প্ৰৰ্াণ পত্ৰ ৰদয়া প্ৰক্ৰিয়াত াতৱ এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কৰৰব ডৰ্ ডকৱল প্ৰৰশৰক্ষে আৰু প্ৰৰ্াণ পত্ৰ লাভ 

কৰা বযক্তৈকতলতহ পঞ্জীয়ন/ উন্নৰেকৰণ 

প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে কাৰ্ কৰৰব পাতৰ 

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


 

 

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

Page9 

 

 

পঞ্জীয়নকত্যো 

 

পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰতবাৰে নাৰ্াাংকৰ প্ৰক্ৰিয়াত া চলাই 

ৰনবলল পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় প্ৰৰ্াণ পত্ৰ ৰদয়া 

প্ৰৰশৰক্ষে বযক্ৰক্ত 

পঞ্জীয়ন প যসেক্ষক 

 

পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰ ৈুচাৰুৰূতপ চলাবলল আৰু ৰনয়ৰন্ত্ৰে 

কৰৰবলল পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া প্ৰৰশৰক্ষে 

বযক্ৰক্ত 

 

সত্যোপনকত্যো 

 

পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰে দস্তাতবেৰ ৈেযাপন কৰৰবলল 

পঞ্জীয়তক ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া বযক্ৰক্ত 

পৰিচোয়ক 

 

পঞ্জীয়ক আৰু প্ৰাৰধ্কৰণৰ লগে পঞ্জীভযক্ত সহ থ্কা 

এেন ডলাক ৰৰ্ এেন বযক্ৰক্তৰ ডকাতনা নাৰ্ আৰু 

ট্ৰঠকনাৰ ডকাতনা প্ৰৰ্াণ নাথ্াৰকতল ডেওঁক ৰচনাক্ত 

কৰৰব 

মনত্ িোৰিে: পৰৰচায়কেতন ডকৱল ৰনেৰ পৰৰচয় 

থ্কা বযক্ৰক্তৈকলৰ নাৰ্ আৰু ট্ৰঠকনা ৰনক্ৰিে কৰৰব 

আৰু এই ৰনিয়ো পৰৰচায়কৰ আধ্াৰ নম্বৰ আৰু 

বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰ দ্বাৰা কৰা হ’ব 

আেোসী 

 

এেন বযক্ৰক্ত ৰৰ্ এৰেয়াললতক ভাৰেে আধ্াৰে 

পঞ্জীয়ন কৰা ৈৰ্য়তোৱাৰ ট্ৰঠক আগতেই এবেৰে 

এশ ৰবৰাশী ঘণ্টা বা োেলক ডবৰে ৈৰ্য় বৈবাৈ 

কৰৰতে 
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অনো-েোৰসন্দো 

ভোিত্ীয় (NRI) 

 

 এেন বযক্ৰক্ত ৰৰ্ ভাৰেৰ নাগৰৰক হয় অৰু এখন সবধ্ 

পাচপ’ ম আতে ৰকন্তু এেন বাৰৈন্দা নহয় ডেওঁক 

আধ্াৰ (ৰবৰিয়, অনয চাবৰচৰ্, লাভ আৰু ডৈৱাৰ 

লক্ষয কৰা ড্ৰলভাৰী) অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ 2016ৰ (2016ৰ 

18) ভাগ 2 ৰ 

 ওপতৰাক্ত অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ভাগ 3 ৰ উপ-ভাগ (1) ৰ ৰ্তে 

এেন NRI ক ভাৰে সল অহাৰ পাচে আধ্াৰ পাবলল 

ৰদয়া হ’ব 

ষ্টিকনো ত্িয 

 

অৰধ্ৰনয়তৰ্ আধ্াৰ উৰলয়াবলল ৰনধ্ মাৰণ কৰৰ ৰদয়া 

ৰ্তে এেন বযক্ৰক্তৰ নাৰ্, েন্মৰ োৰৰখ, ট্ৰঠকনা আৰু 

অনয প্ৰতয়ােনীয় েথ্য 

ৰ্নে ৰাৰখব: এই েথ্যৈৰ্ূহে ডেওঁৰ বণ ম, ধ্ৰ্ ম, োৰে, 

উপোৰে, োৰেয়ো, ভাষা, নাৰ্ৰ েথ্য, আয় অথ্বা 

ৰচৰকৎৈাৰ েথ্য নাথ্াৰকব 

েোয়’সমষ্টিক ত্িয 

 

 

ৰনতদমশনাে উতেখ কৰা ৰ্তে এেন বযক্ৰক্তৰ িত া, 

আঙয ৰলৰ চাপ, আইৰৰচৰ ডেন অথ্বা অনয ডেতন 

সেৰৱক সবৰশিয। 

মূলেোয়’সেষ্টিক ত্িয 

 

অৰধ্ৰনয়তৰ্ ৰনধ্ মাৰণ কৰা ৰ্তে এেন বযক্ৰক্তৰ আঙয ৰলৰ 

চাপ, চকুৰ ৰ্ৰণৰ ডেন অথ্বা অনয ডেতন সেৰৱক 

সবৰশিয 

নোমোাংকন ID  
(EID) 

 

 

ই সহতে এ া আৱাৈীৈকলক নাৰ্াাংকৰ কতৰাতে ৰদয়া ২৮ 

 া ৈাংখযা থ্কা নাৰ্াাংকৰ পৰৰচয় ৈাংখযা 
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আপৱডে অনুৱিোি 

নম্বি (URN) 

 

 এেন বাৰৈন্দাই অনলাইন ট্ৰঠকনা আপত্  

ৈিলোতৰ ৈিণূ ম কৰাৰ পাচে এ া 14-ৈাংখযাৰ 
নম্বৰ ৰনৰ্ মাণ কৰা হয় 

 ই বাৰৈন্দাৰ ৰ্’বাইললল SMS ৰ দ্বাৰা ডপ্ৰৰণ কৰা হয় 

 বাৰৈন্দােতন UIDAI ৰ ডৱবচাই ৰ পৰা ট্ৰঠকনাৰ 
আপত্ ৰ অনুতৰাধ্ৰ অৱস্থা ডিক কৰৰবলল URN 

ড া বযৱহাৰ কৰৰব পাতৰ 

আিোিপত্ৰ 

 

ই সহতে এ া এেন আৱাৈীক আধ্াৰ ৈাংখযা ৰদয়া এখন 

দস্তাতবে 

e-আিোি 

 

 ই সহতে পাচৱত ম্তৰ ৈুৰৰক্ষে আধ্াৰৰ এ া 

ইতলক্ট্ৰৰনক কৰপ 

 ইয়াক UIDAI ৰ বাতব থ্কা প্ৰাৰধ্কৰতণ ৰ্ক্ৰেত লী 

স্বাক্ষৰ কতৰ 

সহোয় সকন্দ্ৰ 

 

ৰ্ৰদ বাৰৈন্দাই কৰা পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ সৈতে েৰিে 

ৰকবা প্ৰশ্ন অথ্ৱা অৰভতৰ্াগ আতে ডেতে  লফ্ৰী নম্বৰ 

1947 ৰ দ্বাৰা অথ্বা help@uidai.gov.in ে ই-ডৰ্ইল 

কৰৰ ডকন্দ্ৰীয় ৈহায় ডকন্দ্ৰৰ লগে ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰৰব 

পাতৰ। 

চ’ৰচৱয়ল ৰমৰডয়ো 

সচৱনল 

 

.চ’ৰচতয়ল ৰৰ্ৰ্য়া সহতে অনলাইন ডৰ্াগাতৰ্াগ ডচতনলৰ 

এ া। এইৈৰ্ূহৰ-ৰভৰিৰ ইনপু , বােমালাপ, ৰবষয় বস্তু 

ডেয়াৰ কৰা আৰু ৈহতৰ্াগৰ এ া ৈৰ্ূহ। 

UIDAI সহতে এ া এতেঞ্চী, ৰৰ্ত া চ’ৰচতয়ল ৰৰ্ৰ্য়া 

ডচতনল ৰবলাকে ৈক্ৰিয়। ডকাতনা এেতন আধ্াৰ-েৰিে 

েথ্য আৰু ডশহেীয়া আপত্  ৰনম্নৰলৰখে ডচতনলে 

পাব। 
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সফচেুক Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 

েুইেোি Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en 

ইঞ্চেোগ্ৰোম Instagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en 

য়উুষ্টেউে Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID 

UIDAI ি সৱপোন আৰু ৰমেন 
 

 

ভাৰেীয় আৱাৈীৈকলক এ া ৰবতশষ পৰৰচয় আৰু ৰৰ্তকাতনা ৈৰ্য়তে 

আৰু ৰৰ্তকাতনা ঠাইতে এক ৰ্ক্ৰেত ল ডে িৰ্ মে প্ৰৰ্াৰণে কৰাৰ 

বাতব ৈবৰলকৰণ কৰা। 

 

 ৰনৰদমি ৈৰ্য়ৰ ৰভেৰে আৰু উচ্চ ৰ্ানৰ ডৰ্ট্ৰিকৰ সৈতে ৈকতলা 

আৱাৈীতক আধ্াৰ ৈাংখযা প্ৰদান কৰা 

 আৱাৈীৈকলক ৰনেৰ ৰ্ক্ৰেত ল পৰৰচয় উন্নৰেকৰণ আৰু প্ৰৰ্াৰণে 

কৰৰবলল ৈুৰবধ্া প্ৰদান কৰৰবলল ৈাংগীৈকলৰ সৈতে এতকতলগ সহ 

আধ্াৰৰক ৈাংৰচনা ৈবল কৰা 

 আৱাৈীৈকতল আধ্াৰৰ লাভৈৰ্ূহ ভাললক, ৰনয়াৰৰলক আৰু 

ৈৰ্ােৰালভাতৱ পাবলল ৰবৰভন্ন ৈাংগীে আৰু ডৈৱা প্ৰদান 

কতৰােঁাৈকলৰ সৈতে এতকতলগ ডহাৱা 

 উদ্ভাৱনে আৰৰ্ উদগৰন ডৰ্াগাও আৰু ৈাধ্াৰণ ৰ্ানুহ আৰু বযক্ৰক্তগে 

এতেঞ্চীৈৰ্ূহক আৰৰ্ আধ্াৰৰ লগে েৰিে এৰেতকষযন বতনাৱাৰ 

বাতব এখন ডে িৰ্ ম প্ৰদান কৰা 

 ড কন’লক্ৰেৰ আধ্াৰৰে ৈাংৰচনা ৰ্াতে ৈদায় থ্াতক, ইয়াক পাব পাৰৰ 

আৰু ৰনেৰ অনৈুৰৰ ৈলৰন কৰৰ ল’ব পাৰৰ এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰা 

 UIDAI ৰ ৈতপান আৰু ৰ্ানতবাৰ আগলল ৰনবলল এট্ৰ  ৈবল আৰু 

দীঘ মৰদন থ্াৰকব পৰা এ া ৈাংগঠন ৰনৰ্ মাণ কৰৰব ৰবচৰা 

 ৈকতলা ৰদশে ৰবেৰ আ াইেলক ভাল বযক্ৰক্ত/ৈাংগঠনৰবলাকক UIDAI 
ৈাংগঠনৰ লগে এতকলতগ কাৰ্ কৰৰবলল আৰু ৰ্ূলযৱান ৰদহা-পৰাৰ্শ ম 

ৰদবলল আকষ মণীয় কৰা 
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 আৰৰ্ অখণ্ডোক ৰ্ূলয ৰদওঁ 

 আৰৰ্ আৰ্াৰ ৰাষ্ট্ৰ ভালদতৰ ৰনৰ্ মাণ কৰৰবলল প্ৰৰেবদ্ধ 

 আৰৰ্ আৰ্াৰ ৈাংগীৈকলক ৈন্মান কতৰা ঁআৰু এক ৈহতৰ্াগী নীৰেে 

ৰবোৈ কতৰা ঁ

 আৱাৈী আৰু ডৈৱা প্ৰদান কতৰােঁাৈকলক প্ৰদান কৰা ডৈৱা আৰৰ্ 

অৰে উচ্চ ৰ্ানৰ কৰৰব ৰবচাতৰা ঁ

 আৰৰ্ ৰনৰেতৰ জ্ঞান লাভ কৰা আৰু গুণৱেক উন্নে কৰাৰ ডচিা 

কতৰা ঁ

 আৰ্াক উদ্ভাৱতন চৰ্াই আতে আৰু আৰ্াৰ ৈাংগীৈকলে উদ্ভাৱন 

কৰা ডে িৰ্ ম প্ৰদান কতৰা ঁ

 আৰৰ্ স্বচ্ছ আৰু ডখালা ৈাংগঠনে ৰবোৈ কতৰা ঁ

 

আিোি আৰু অনয ৰচনোিকিণ কো যযিমি মোেত্ পোি যকয 
 

 

 

                                                                   অনয ৰচনোিকিণ আিোি 
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আিোিি হেৰশষ্টযসমূহ 
 

আধ্াৰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আৱাৈীক ৰচনাক্ত কৰৰবলল আধ্াতৰ ৰ্খুৰ আতলাকৰচত্ৰ, ট্ৰঠকনাৰ েথ্য আঙয ৰলৰ চাপ আৰু চকুৰ 

ৰ্ৰণ বযৱহাৰ কতৰ 

 

UIDAI এ ৈাব মতভৌৰৰ্ক পৰৰচয় গাঠঁৰন বযৱহাৰ কৰা ৈৰুবধ্া প্ৰদান কতৰ আৰু ডকাতনা ID ৰ লগে 

েৰিে এৰেতকষযন ডৰ্তন ডৰেন কা্ম, পােপ’ ম ইেযাৰদও বযৱহাৰ কৰৰব পাতৰ। 

ভাৰেৰ আৱাৈীক ৰদয়া হয়, বেমৰ্ান থ্কা দস্তাতবেৰ ওপৰে ৰভৰি নকৰালক (পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল 

ৰ্ানুহেন আৰু পৰৰচায়কৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয়) 

ট্ৰঠকনা আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যলল ডগাত াৱা হয় (শাৰীৰৰক ভাতৱ অক্ষৰ্ বযক্ৰক্ত ৈকলৰ বাৰহতৰ) 

আৱাৈীৰ পৰৰচয় ৈিল “প্ৰৰ্াণ”ৰ ওপৰে ৰনধ্ মাৰণ কতৰ 

এেন বযক্ৰক্তক ৰদয়া এ া ৰনৰদমি ID আৰু অনয ডকাতনা বযক্ৰক্তক পনুৰ ৰদয়া নহয় 

ৰৰ্তকাতনা এ া 12-ৈাংখযাৰ ৈাংখযা 
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নোমোাংকন পৰিৱেশ 
 

 

  

বাৰৈন্দা 

 

নাৰ্াাংকনতক

ন্দ্ৰ 

 

নাৰ্াাংকনতক

ন্দ্ৰ 

 

পঞ্জীয়ক 

Registrar 

 

পঞ্জীয়ক 

Registrar 

 

পঞ্জীয়ক 

Registrar 

 

পঞ্জীয়ক 

Registrar 

 

UIDAI 

নাৰ্াাংকনতক

ন্দ্ৰ 

 

নাৰ্াাংকনতক

ন্দ্ৰ 

 

নাৰ্াাংকন এতেঞ্চী 

Enrolment Agencies 

 

নাৰ্াাংকন এতেঞ্চী 

Enrolment Agencies 

 

নাৰ্াাংকন এতেঞ্চী 

Enrolment Agencies 

 

নাৰ্াাংকন এতেঞ্চী 

Enrolment Agencies 

 োৰলকা ভযক্তকৰণ 
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অধ্যায় 2: পঞ্জীয়ক, পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী আৰু পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰী 
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অধ্যায়২: পঞ্জীয়ক, পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী আৰু পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰী 

 

পঞ্জীয়কি ৰন ুক্তি 

1. পঞ্জীয়কৈকতল ৰনেৰ ডৱবচাই ে পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণ ডৈৱা, বযক্ৰক্তৈকলৰ  ডিানৰ নম্বৰৰ লগতে, পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ 
ট্ৰঠকনা আৰু আৱাৈীৈকলৰ বাতব উপলব্ধ ৈকতলা ডৈৱাৰ পৰ্ মাে আৰু ৈট্ৰঠক েথ্য ডদখৱুাব লাৰগব। 

 ৰােয আৰু ডকন্দ্ৰীয় শাৰৈে প্ৰতদশৰ চৰকাৰ 

 ডকন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 

 বিীয় অনষু্ঠান 

 ডবাংক 

 ৰােহয ৱা খণ্ডৰ আণ্ডাৰত ৰকাং 

িোক্তেযক আৰু অনো-িোক্তেযক পঞ্জীয়ক: 

 পঞ্জীয়ক ৰহচাতপ কাৰ্ কৰা ৰােযচৰকাৰ/ডকন্দ্ৰীয়শাৰৈে প্ৰতদশৰ এতেঞ্চী ৰৰ্ৰবলাতক UIDAI ৰ বাতব পঞ্জীয়ক 
ৰহচাতপ কাৰ্ কৰৰতে ডৈইৰবলাক ৰাক্ৰেযক পঞ্জীয়ক 

 এখন বুোবুক্ৰেৰ ৈৰি (MoU) স্বাক্ষৰ কৰা ৈকতলা ডবাংক আৰু ৰােহয ৱা খণ্ডৰ আণ্ডাৰত ৰকতঙ অনা-ৰাক্ৰেযক 
পঞ্জীয়ক ৰহচাতপ কাৰ্ কতৰ 

1. ডক্ষত্ৰীয় স্তৰে কাৰ্ কৰা, ডচাৱা-ৰচো কৰা আৰু ৰ্ূলযায়ন কৰাত া পঞ্জীয়ক ৈকলৰ দাৰয়ত্ব। 

2. পঞ্জীয়কৈকতল প্ৰাৰধ্কৰনক অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰনৰ িালৰ পৰা অহা ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্তক ডেওঁৰ অধ্ীনে থ্কা ঠাইৰ ৈীৰৰ্ে 

প্ৰতৱশাৰধ্কাৰ ৰদব অথ্বা আৰু পঞ্জীয়কৰ ওচৰে থ্কা ৰৰ্তকাতনা ৰকোপ, ডৰক্ম, দস্তাতবে আৰু কম্পিউ াৰৰ ্া া ৈীৰ্ীে 

ৰ্াত্ৰাে প্ৰাৰধ্কৰন অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰনৰ সহ অহা ৰৰ্তকাতনা অনয বযক্ৰক্তক আগব াই ৰদব আৰু দস্তাতবে আৰু অনয বস্তুৰ 

নকতলা ডৰ্াগাৰ ৰদব ৰ্ৰদডহ প্ৰাৰধ্কৰতন ভাতব ডৰ্ ডৈইতবাৰ ৰ্লূযায়নৰ বাতব প্ৰতয়ােনীয়। 

3. পঞ্জীয়তক পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ডগাত াৱা েথ্যতবাৰ CIDR ে আপল’্ কৰাৰ বাৰহতৰ অনয ডকাতনা কাৰণৰ বাতব বযৱহাৰ কৰৰব 

ডনাৱাৰৰব। 

4. পঞ্জীয়ক ৈকতল ৰনেৰ ডৱবচাই ে পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণ ডৈৱা, বযক্ৰক্তৈকলৰ ডিান নম্বৰৰ লগতে, পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ 

ট্ৰঠকনা আৰু আৱাৈীৈকলৰ বাতব উপলব্ধ ৈকতলা ডৈৱাৰ পৰ্ মাে আৰু ৈট্ৰঠক েথ্য ডদখৱুাব লাৰগব। 

5. পঞ্জীয়কৈকতল এই কথ্াত া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ ডেওঁতলাতক পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ কাৰ্ৰ বাতব ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া ৰৰ্তকাতনা 

বযক্ৰক্ত/এতেঞ্চী ৈট্ৰঠক আৰু কাৰ্ কৰৰব পৰা অৱস্থাে থ্াতক, এতনকুৱা অৱস্থাে থ্াতক ৰ্াতে চাকৰৰ কৰা অথ্বা ৰনৰ্ুক্ৰক্ত 

ডপাৱাৰ আগে ডৈই ডক্ষত্ৰে কাৰৰকৰৰ অৰভজ্ঞো অথ্বা প্ৰৰশক্ষণ থ্াতক। 

6. পঞ্জীয়কৈকতল পঞ্জীয়নৰ কাৰ্তবাৰ পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় েৃেীয় পক্ষৰ দলক 

ৰদয়াে বাধ্া ৰদব। পঞ্জীয়তক েৃেীয় পক্ষৰ দ্বাৰা ডক্ষত্ৰৰ স্তৰে কাৰ্ কৰা ৰ্ানুহ 

আৰনবলল অনৰু্ৰে প্ৰদান কৰৰব পাতৰ ৰ্ৰদতহ পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ এইত া 

কথ্াৰ ৰবোং েথ্য ৰদতয় ডৰ্ ডৈই কাৰ্ কৰা ৰ্ানুহৈকলক’ৰ পৰা অনা সহতে। 

7. পঞ্জীয়কৈকতল ৈকতলা ৈৰ্য়তে পৰিৰশষ্টA ে ৰদয়া ৰ্তে আচৰণ ৰবৰধ্ ৰ্াৰন 

চৰলব লাৰগব 

8. পঞ্জীয়কৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ৈৰ্তয়-ৈৰ্তয় ৰদয়া ৈকতলা প্ৰক্ৰিয়া, নীৰে আৰু 

ৰনতদমশনা, ডেকৰলি, িৰ্ ম আৰু ড ৰ্তে  ৰ্াৰন চৰলব লাৰগব আৰু লগতে এইত া 

কথ্াও ৰনক্ৰিে কৰৰব ৰ্াতে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ৈৰ্ূতহও এই ৈকতলাতবাৰ ৰ্াৰন চতল। 
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নোমোাংকনএৱেঞ্চী 
1. প্ৰাৰধ্কৰতন এ া পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ডকা্ ৰদব ৰৰ্ত া বযৱহাৰ কৰৰ পঞ্জীয়ক নাৰ্াাংকন এতেঞ্চীক ৰনেতক CIDR সল অন ব’্ম 

কৰাব পাৰৰব। 

2. প্ৰাৰধ্কৰতন এতেঞ্চীৈৰ্ূহৰ আতবদনতবাৰ চাব আৰু ডৰ্াগয এতেঞ্চীৈৰ্ূহক RFE 
ৰ প্ৰতয়ােনতবাৰ পূণ ম কৰাৰ পােে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ৰহচাতপ ৰনৰ্ুক্ৰক্ত ৰদব। 

3. প্ৰাৰধ্কৰতন এ া পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ডকা্ ৰদব ৰৰ্ত া বযৱহাৰ কৰৰ পঞ্জীয়তক 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীক CIDR সল অনব’্ম কৰাব পাৰৰব। 

4. প্ৰাৰধ্কৰতন পক্ৰঞ্জয়কক এ া উপৰ্ুক্ত স্ক্ৰীৰনাং আৰু ৰনৰ্কু্ৰক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পােে কৰৰ 

অনয এতেঞ্চীক পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ৰহচাতপ ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদবলল অনুৰ্ৰে ৰদব পাতৰ। 

5. ডক্ষত্ৰীয় স্তৰে কাৰ্ কৰা আৰু ৰ্ূলযায়নৰ বাতব পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী দায়ী হ’ব। 

6. পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় প্ৰাৰধ্কৰনক অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰনৰ িালৰ পৰা অহা ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্তক ডেওঁৰ অধ্ীনে থ্কা ঠাইৰ ৈীৰৰ্ে 

প্ৰতৱশাৰধ্কাৰ ৰদব অথ্বা আৰু পঞ্জীয়কৰ ওচৰে থ্কা ৰৰ্তকাতনা ৰকোপ, ডৰক্ম,  দস্তাতবে আৰু কম্পিউ াৰৰ ্া া ৈীৰ্ীে 

ৰ্াত্ৰাে প্ৰাৰধ্কৰন অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰনৰ সহ অহা ৰৰ্তকাতনা অনয বযক্ৰক্তক আগব াই ৰদব আৰু দস্তাতবে আৰু অনয বস্তুৰ 

নকতলা ডৰ্াগাৰ ৰদব ৰ্ৰদডহ প্ৰাৰধ্কৰতন ভাতব ডৰ্ ডৈইতবাৰ ৰ্লূযায়নৰ বাতব প্ৰতয়ােনীয় হয়। 

7. পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ডগাত াৱা েথ্যতবাৰ CIDR ে আপল’্ কৰাৰ বাৰহতৰ অনয ডকাতনা কাৰণৰ বাতব 

বযৱহাৰ কৰৰব ডনাৱাৰৰব। 

8. পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ ডেওঁতলাতক পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ কাৰ্ৰ বাতব ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া 

ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্ত/এতেঞ্চীডয় ৈট্ৰঠক আৰু কাৰ্ কৰৰব পৰা অৱস্থাে থ্াতক, এতনকুৱা অৱস্থাে থ্াতক ৰ্াতে চাকৰৰ কৰা অথ্বা 

ৰনৰ্কু্ৰক্ত ডপাৱাৰ আগে ডৈই ডক্ষত্ৰে কাৰৰকৰৰ অৰভজ্ঞো অথ্বা প্ৰৰশক্ষণ থ্াতক। 

9. পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ ৈকতলা ৈৰ্য়তে পৰিৰশষ্ট A ে ৰদয়া ৰ্তে আচৰণ ৰবৰধ্ ৰ্াৰন চৰলব লাৰগব। 

10. পক্ৰঞ্জয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ প্ৰাৰধ্কৰতন ৈৰ্তয়-ৈৰ্তয় ৰদয়া ৈকতলা প্ৰক্ৰিয়া, নীৰে আৰু ৰনতদমশনা, ডেকৰলি, িৰ্ ম আৰু ড ৰ্তে  

ৰ্াৰন চৰলব লাৰগ আৰু লগতে এইত া কথ্াও ৰনক্ৰিে কৰৰব ৰ্াতে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহও এই ৈকতলাতবাৰ ৰ্াৰন চতল। 

 

নোমোাংকন কম যচোিী – অহযত্ো, ভূৰমকো আৰু িোৰয়ত্ব 
 

 

প যৱেক্ষক সকোন আৰু সত্ওঁি অহযত্োসমূহ ৰক ৰক? 

পঞ্জীয়তন এতেঞ্চীতয় পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৈৰ্ূহ চলাবলল আৰু ৰনয়ৰন্ত্ৰে কৰৰবলল এেন পৰ্ মতবক্ষকক ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদতয়। প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন 

ডকন্দ্ৰে এেনলক প্ৰৰ্াৰণে পৰ্ মতবক্ষক থ্কাত া অৰনবাৰ্ ম। এই ভূৰৰ্কাৰ বাতব বযক্ৰক্তেতন েলৰ অহমোৈৰ্ূহপূণ ম কৰৰব লাৰগব: 

 বযক্ৰক্তেন১৮বেৰঅথ্বাোেলকতবৰেবয়ৈৰহ’বলাৰগব 

 বযক্ৰক্তেন১০+২হ’বলাৰগবআৰুস্নােকৰ্গ্ৰীধ্াৰীহ’বলাৰগব 

প যযৱেক্ষক 
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 বযক্ৰক্তেতন আধ্াৰৰ বাতব পঞ্জীভযক্ত সহ থ্কা হ’ব লাৰগব আৰু ডেওঁৰ/োইৰ আধ্াৰ নম্বৰ থ্াৰকব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেনৰ ভাল বুো শক্ৰক্ত থ্াৰকব লাৰগব আৰু কম্পিউ াৰ চতলাৱা অৰভজ্ঞো থ্াৰকব লাৰগব আৰু ডক্ষত্ৰীয় ভাষা আৰু 

িাঞ্চৰল াতৰষযনৰ লগে ৈহে অনুভৱ কৰা হ’ব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন প্ৰৰ্াৰণকৰক পৰীক্ষাে বহাৰ আগতে আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব প্ৰাৰধ্কৰনৰ ডৱবচাই ে থ্কা ৈকতলা 

বস্তু পৰ ব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন প্ৰাৰধ্কৰতন ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া এক পৰীক্ষা আৰু প্ৰৰ্াৰণকৰণ এতেঞ্চীৰ পৰা এখন “প যৱেক্ষকি প্ৰমোণ পত্ৰ” পাব 

লাৰগব 

 মনত্ িোৰিে: এিন “প যৱেক্ষকি প্ৰমোণ পত্ৰ” পোৱলই প্ৰোিীেৱন পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ কৰিে সনোেোৰিে  ৰিৱহ 

প্ৰোৰিকিৱন এৱমৱপৱনল কিো পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চীসমূহত্ ৰন ুক্তি নোপোয় 

প্ৰমোৰণকিন সপোেোি পোচত্ আৰু EA ি প যৱেক্ষক ৰহচোৱপ কোম কিোি 
আগত্: 

 বযক্ৰক্তেন প্ৰাৰধ্কৰনে ৰদয়া ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ 

আগে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী এ াে ৰনৰ্কু্ৰক্ত পাব লাৰগব আৰু এৰিতভ ্ 

সহ থ্াৰকব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগে স্থানীয় কাৰ্ মালয়/পঞ্জীয়ন 

এতেঞ্চীতয় ৰদয়া প্ৰৰশক্ষণ ডলাৱা হ’ব লাৰগব 

EA ি প যৱেক্ষকি িোৰয়ত্বসমূহ ৰক ৰক? 

পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে পৰ্ মতবক্ষকৰ দাৰয়ত্বত া সহতে পৰৰকল্পনা কৰা আৰু পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে প্ৰতয়ােন ডহাৱা ৈকতলাতবাৰ বস্তু আৰু অনয 

প্ৰতয়ােনতবাৰ পূণ ম কৰা, পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰে প্ৰাৰধ্কৰনৰ ৰনতদমশনা ৰ্তে পক্ৰঞ্জয়ন ডিচন স্থাপন কৰা (পৰিৰশষ্ট B – পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰ 

স্থোপনি সেকৰলষ্ট), পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ কৰা আৰু ডকন্দ্ৰে ডহাৱা কাৰ্তবাৰৰ পৰ্ মতবক্ষণ কৰা। পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে পৰ্ মতবক্ষক 

ৰহচাতপ কাৰ্ কতৰাতে পৰ্ মতবক্ষতক েলে উতেৰখে কথ্াৈৰ্ূহ ৰনক্ৰিে কতৰ 

িোইিন সোেুলহ িকো 

 পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতবাৰক পঞ্জীয়ন ডিচন আৰু ডকন্দ্ৰ স্থাপন কৰাে ৈহায় 

কৰৰবলল প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰ স্থোপনি সেকৰলষ্টিন সেয়াৰ আৰু 

ডৰ্াগাৰ কৰক। এই োৰলকাখন বযৱহাৰ কৰৰ পৰ্ মতবক্ষতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কৰৰব লাতগ ডৰ্ ডেওঁৰ দাৰয়ত্বে থ্কা পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ ৈকতলাৰখৰন প্ৰতয়ােন পণূ ম 

সহতে। প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগে অথ্বা এৈোহৰ ৰ্ূতৰ ৰ্ূতৰ 

ডেওঁ এই ডেকৰলিখন পণূ ম কৰৰ চহী নকৰৰব লাৰগব  (ৰৰ্ত াতৱই আগতে হয়)। 

পঞ্জীয়ক/প্ৰাৰধ্কৰন আৰু ডেওঁতলাতক ৰনব মাচন কৰা কাৰ্ কৰা 

পৰ্ মতবক্ষক/এতেঞ্চীতবাতৰ পােে চাবলল/ৰ্ূলযায় নকৰৰবলল এই োৰলকাখন 

ভালদতৰ ৰাৰখব লাতগ। 

 আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট ইঞ্চ ল আৰু পৰীক্ষা কতৰাৱাতল ডলপ প/ড্ক্স প স্থাপন কৰাত া পৰ্ মতবক্ষকৰ দাৰয়ত্ব, ৰ্’ে ৈকতলাতবাৰ 

ৰ্ন্ত্ৰ ডৰ্তন STQC ৰ দ্বাৰা প্ৰৰ্াৰণে বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডলাৱা ৰ্ন্ত্ৰ, GPS ৰ্ন্ত্ৰ আৰু ৰপ্ৰণ্টাৰৰ কাৰ্ ডেনাৰ থ্াতক আৰু এই কথ্া 

ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ ৈকতলাতবাৰ ৰ্ন্ত্ৰ আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব কাৰ্ কৰাব পৰা অৱস্থাে আতে 

 এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে ডশহেীয়া আধ্াৰ পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণ্ট/উন্নে চি ্ডৱৰ ইঞ্চ ল কৰা আতে 

 আধ্াৰ কন্দ্ৰৰ ঠাইৰখৰন ৰ্াতে পৰৰষ্কাৰ-পৰৰচ্ছন্ন, চাি-ৰচকুন, ভালদতৰ লালন-পালন কৰা আৰু ৰবেলুী/েইুতয় ক্ষৰে কৰৰব 

ডনাৱাৰা অৱস্থাে আতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ 
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 ৈাধ্াৰণ পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ েথ্য ৰ্াতে প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে (স্থানীয় ভাষা আৰু ইাংৰােীে) অৰনবাৰ্ মভাতৱ ৰদয়া আতে এই 

কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ: 

– পঞ্জীয়কি নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি 

– পক্তঞ্জয়ন এৱেঞ্চীি নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি 

– পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰত্ িকো EA প যৱেক্ষকি নোম, সকোড আৰু স োগোৱ োগ নম্বি 

– প যৱেক্ষকি ৰেৰুৱে সগোচি ৰিয়োি েোৱে এস্কোৱলষযন সমষ্টিক্স 

– পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰি কোম কিো সময় আৰু েন্ধি ৰিন 

– UIDAI ি সহোয়কোিী নম্বি: 1947 আৰু ই-সমইল id: help@uidai.gov.in 

– আিোি পঞ্জীয়ন/ উন্নৰত্কিণি েোৱে প্ৰৱয়োেনীয় িস্তো সেেসমূহ 

– আিোি সম্পকীি সসেোসমূহি েোৱে সলোেো মোচুলি ত্োৰলকো 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ পঞ্জীয়ক/প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া আধ্াৰ IEC ৰ বস্তুৰখৰন ডকন্দ্ৰত াে ভালদতৰ 
ডদখুৱাই ৰখা সহতে, UIDAI ৰ ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে। 

 এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে ৈঞ্চালক আৰু অনয কৰ্ মচাৰীতয় আৱাৈীৰ লগে ভালদতৰ বযৱহাৰ কতৰ আৰু 

ডৰ্ৰেয়া ৈঞ্চালতক ডক্ষাভ ডদখুওৱা আৱাৈীৈকলক ৰনয়ন্ত্ৰন কৰৰব ডনাৱাতৰ ডৰ্ৰেয়া অশাৰেকৰ পৰৰতৱশ ৈৃট্ৰি নহ’বৰ বাতব 

দাৰয়ত্ব ল’ব লাৰগব 

 ৰ্ৰদ ইউৰনিৰ্ ম ৰদয়া সহতে ডেতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে কৰ্ মচাৰীৈকতল ডৈই ইউৰনিৰ্ ম পৰৰধ্ান কতৰ ৰ্াতে 

আৱাৈীৈকলৰ ৈহায়ৰ প্ৰতয়ােন হ’ডল কৰ্ মচাৰীৈকতল ৈহেতে ৰচৰন পায় 

 পঞ্জীয়ক/প্ৰাৰধ্কৰনৰ অনৰু্ৰে ডনাতলাৱালক ডকাতনা ঠাইতে পঞ্জীয়নৰ কাৰ্ ৰ্াতে হােে নলয় 

ৰনেতক আৰু আনক অনব’ৰ্মাং কৰা 

 পৰ্তবক্ষতক পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীক  ৰনেৰ “অন ে’ৰডযাংফম য” প্ৰতয়ােনীয় 

দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ লগে ৰদব লাৰগব ৰৰ্তবাৰক আতকৌ ৰৈহঁতে সবধ্োকৰণৰ বাতব 

“প্ৰাৰধ্কৰনৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়ে েৰ্া কতৰ”। 

 সবধ্োকৰণৰ পােে প্ৰাৰধ্কৰনৰ স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ডৈই পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ 

অন ব’ৰ্মাং গ্ৰহণ/নাকচ কৰৰব পাতৰ 

 োৰ পােে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় পৰ্ মতবক্ষকৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট 

চি তৱৰে ডলাৱাৰ পােে ডেওঁক ডৰ্াগ কৰৰব আৰু পঞ্জীয়ন ডৰ্ৰচনচ লাবলল 

এ া য়ুোৰতনৰ্ আৰু পাচৱ্ম ৰদব 

 পঞ্জীভযকযয়ুোৰৰ অথ্ ম সহতে ডৰ্ য়ুোৰেনৰ প্ৰাৰধ্কৰনৰ লগে বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৰ সবধ্োকৰন ৈিলোতৰ পূণ ম সহতে 

আৰু পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ ৰল’ডকল ্া াতবচে ৰখা সহতে। 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্াও ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ ৈকতলা “ৈঞ্চালক” ডকাষাধ্াৰণ প্ৰৰ্াণীকৰণৰ বাতব ডিচনে অন-ব’্ম কৰা 

সহতে 
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সকন্দ্ৰি কোম ৰনয়ন্ত্ৰণ কিো 

 প্ৰতয়ােন হ’ডল পৰ্ মতবশতক ৈঞ্চালকৰ কাৰ্ কৰৰব লাৰগব 

 পৰ্ মতবক্ষকেতন প্ৰাৰধ্কৰতন ৈৰ্তয় ৈৰ্তয় ৰদয়া পঞ্জীয়নৰ লগে েৰিে ডশহেীয়া 

ৰনতদমশনা আৰু নীৰেৰ ৰবষতয় োৰনব লাৰগব 

 পৰ্ মতবক্ষতক ৰনেৰ পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে পক্ৰঞ্জয়নৰ কাৰ্ত া চায়। ডেওঁ এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কতৰ ৰ্াতে UIDAI ডয় ৰদয়া পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ ভালদতৰ পালন 

কৰা সহতে আৰু উন্নে ৰ্ানৰ ্া া ডলাৱা সহতে 

 ৈঞ্চালতক ৰ্াতে প্ৰৰেত া নাৰ্াাংকন/আপত্ ৰ বাতব বাৰৈন্দাৰ পৰা ডলাৱা ্া াৰ 

ৰ্ূলযায়ন কৰৰতে আৰু বাৰৈন্দাই আঙয ৰলয়াই ৰদয়াৰ পােে শুধ্ৰৰণ কৰৰতে ডৈইত া 

পৰ্ মযতবক্ষতক ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ 

 পৰ্ মতবক্ষতক আৱাৈীক এই আোৈ ৰদব লাতগ ডৰ্ ডেওঁৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডকৱল 

আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব বযৱহাৰ কৰা হ’ব 

 পৰ্ মতবক্ষতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ আৱাৈীডয় ৰ্াতে আধ্াৰ 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব ৰদয়া িৰ্ মখন শুদ্ধলক পৰুাই আৰনতে আৰু 

এই ডেৰনাংৰ বাতব আচল দস্তাতবেৈৰ্ূহ আৰনতে 

 পৰ্ মতবষডক এই কথ্াত া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ উন্নৰেকৰণৰ ডক্ষত্ৰে 

ডকৱল প্ৰতয়ােনীয় বস্তুতবাৰ ডেক কৰা সহতে, ৈিণূ ম েথ্যতবাৰ নহয় ৰ্াতে 

ডগাত াৱা ্া াৰ নকল নহয়, উদাহৰণস্বৰূতপ ৰ্ৰদ ট্ৰঠকনাৰ উন্নৰেকৰণ 

কৰৰব লাতগ ডেতে ডকৱল ট্ৰঠকনাৰ ডেকবক্সত া ৰনব মাচন কৰৰব লাতগ 

 প যৱেক্ষৱক আেোসীি “েোয়’সমষ্টিক েযৰত্িম” িোৰকৱল আিোি ক্লোৱয়িত্ িকো প্ৰৰত্ৱেো পঞ্জীয়ন 

“চোইনঅফ” কৰিে লোৱগ 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ প্ৰৰেেন ৈঞ্চালতক ৈকতলাৰখৰন কথ্া োতন আৰু আৱাৈীৰ পঞ্জীয়নৰ ্া া 

চাওঁতে চাব লগা গুৰুত্বপূণ ম কথ্াৰখৰনৰ এক ৰপ্ৰন্ট ডেওঁৰ ওচৰে থ্াতক 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ ৈঞ্চালক গৰাকীতয় আৱাৈীৰ পৰা পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব ্া া লওতে 

্া াৰখৰন ভালদতৰ চায় আৰু আৱাৈীডয় ডকাৱা ৰ্তে শুধ্ৰায় 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ ৈঞ্চালতক প্ৰৰেত া আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ পােে ৰ্াতে ৰনেৰ 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰনিয়ো ৰদতয় 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ প্ৰৰেড া পঞ্জীয়ন কৰাৰ পােে ৰ্াতে স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰণ্ট কৰা সহতে আৰু 

আৱাৈীডয় োে চহী কৰৰতে 

 পৰ্ মতবক্ষতক এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ পৰৰচয়/ৈিকম/ট্ৰঠকনা/েন্মৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব আচল দস্তাতবেৈৰ্ূহ বযৱহাৰ 

কৰৰতে আৰু চহী কৰা স্বীকৃৰে ৰেপ ডেন কৰা সহতে 

 পৰ্ মতবক্ষতক ৰদনত াৰ ডশষে এখন ৰৰ্ট্ৰ াং পাৰেব পাতৰ ৰ্াতে ৰদনত াে ডহাৱা ৰবৰভন্ন ঘ না আৰু ৈৰ্ূহীয়া গান ডপাৱা ৰ্ায় 

 পৰ্ মতবক্ষতক ৰদনত াৰ ডশষে ডকন্দ্ৰৰ বস্তুৈৰ্ূহ ৰকৰ্ান আতে ডৈইত া ৰহচাপ ল’ব আৰু ৰপেৰদনাৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব ডবয়া 

ৰ্ন্ত্ৰ, হা্মতৱৰ আৰু অনয বস্তু ৰ্াতে ৈলাই ৰদয়া হয় োৰ বাতব ৰবৰহে পদতক্ষ পল’ব 

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


 

 

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

Page22 

 

 

 আতঁচাৰ, ি’কাচ ডনাতহাৱা েৰব, আধ্া েৰব অহাৰ বাতব ৈৰ্তয় ৈৰ্তয় ৰ্ন্ত্ৰতবাৰ পৰীক্ষা কৰক। ৰ্ৰদ ডেতন ডকাতনা ৈৰ্ৈযা 

আতে ডেতে ডৈই কথ্াত া েৰিে সহ থ্কা পঞ্জয়ন এতেঞ্চীৰ ডৰ্তনোৰ/ HQ ক েনাব লাতগ আৰু বস্তু ৈলাবলল 

অনুতৰাধ্ কৰৰব লাতগ 

 ৰ্ভাইচ আৰু অনযানয ৈঁেৰুলৰ বাতব ৈৰুক্ষাৰ বযৱস্থাপনা কৰা 

 ৰনৰদমিৰদনৰ ডশষৰ প্ৰৰেতবদনৰবলাক ৰ্াতে ক্লাতয়ণ্টে উপলব্ধ থ্াতক, ৰনব মাৰচে ৈৰ্য়ৰ বাতব ৰ্াতে EA ৰ কাৰ্ৈৰ্ূহে 
ৈুৰবধ্া হয়।পৰ্ মতবক্ষতক এই ৰৰপ’ মৈৰ্ূহ বযৱহাৰ কৰৰ প্ৰৰেৰদতন ডকন্দ্ৰত া ৰনয়ন্ত্ৰণ কৰৰব পাতৰ 

 পৰ্ মতবক্ষতক এই কথ্াত া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ কৰ্ মচাৰীৈকতল ৰ্াতে আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ ৈৰ্য়ে নীৰেৈৰ্ূহৰ 

খুউব ভালদতৰ ৰ্াতে ৰ্াৰন চতল আৰু উতেৰখে ৰ্াচযলেলক অলতপা ডবৰে ধ্ন দাবী নকতৰ 

 আধ্াৰ পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ডগাত াৱা ্া াৈৰ্ূহ ডগাপন আৰু ৈৰুৰক্ষে কৰৰ ৰখাত াও পৰ্ মতবক্ষকৰ দাৰয়ত্ব 

 প্ৰৰেৰদতন কৰৰব লাৰগব 

প্ৰিশ যনি ওপিত্ চকু 

 পৰ্ মতবক্ষতক প্ৰাৰধ্কৰন/পঞ্জীয়কৰ ৰ্ৰন ৰৰ লগে পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ কাৰ্ৰখৰন ডচাৱা-ৰচো কৰা আৰু ৰ্ূলযায়ন কৰাে 

ৈহায়-ৈহতৰ্াগ কৰৰব আৰু প্ৰশ্নৈৰ্ূহৰ ৰৰ্ৰ্ান পাৰৰ ৰৈৰ্ান ভাললক উিৰ ৰদব। কাৰ্ কৰা ৈৰ্য়ে পৰ্ মতবক্ষকৰ দ্বাৰা 

েথ্যতৰ ক্ম কৰা হয় আৰু কাৰ্ কৰা ডচাৱা-ৰচো কৰা েী ে চহীও কতৰ। 

 এক্সপ’ ম কৰা ্া াৰখৰনৰ বাতব পঞ্জীয়তক এখন ডৰক্ৰেিাৰ বনাব লাতগ। োৰৰখ, ডিচন নম্বৰ আৰু প্ৰৰেত া ডিচনে 

এক্সপ’ ম কৰা ডপক ৰ ডৰক্ম কৰৰব লাতগ ৰ্াতে পােে ডকাতনা অৈৰুবধ্া নহয় 

 

 

সঞ্চোলক সকোন আৰু সত্ওঁি অহযত্োসমহূ ৰক ৰক? 

ৈঞ্চালকৰ পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় পঞ্জীয়ন ডিচনে পঞ্জীয়নৰ কাৰ্ৰ বাতব ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদতয়। 

এই ভূৰমকোি েোৱে েযক্তিেৱন ত্লি অহযত্োসমূহ পূণ য কৰিে লোৰগে: 

 বযক্ৰক্তেন ১৮ বেৰ অথ্বা োেলক ডবৰে বয়ৈৰ হ’ব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেন ১০+২ হ’ব লাৰগব আৰু স্নােক ৰ্গ্ৰীধ্াৰী হ’ব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেতন আধ্াৰৰ বাতব পঞ্জীভযক্ত সহ থ্কা হ’ব লাৰগব আৰু ডেওঁৰ/োইৰ 

আধ্াৰ নম্বৰ থ্াৰকব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেনৰ ভাল বুো শক্ৰক্ত থ্াৰকব লাৰগব আৰু কম্পিউ াৰ চতলাৱা অৰভজ্ঞো 

থ্াৰকব লাৰগব আৰু ডক্ষত্ৰীয় ভাষা আৰু িাঞ্চৰল াতৰষযনৰ লগে ৈহে অনুভৱ 

কৰা হ’ বলাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন প্ৰৰ্াৰণকৰক পৰীক্ষাে বহাৰ আগতে আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/ উন্নৰেকৰণৰ বাতব প্ৰাৰধ্কৰনৰ ডৱবচাই ে থ্কা 

ৈকতলা  বস্তু পৰ ব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন প্ৰাৰধ্কৰতন ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া এখন পৰীক্ষা আৰু প্ৰৰ্াৰণকৰণ এতেঞ্চীৰ পৰা এখন “সঞ্চোলকি প্ৰমোণ পত্ৰ” পাব 

লাৰগব 

সঞ্চোলক 
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 মনত্ িোৰিে: এিন “সঞ্চোলকি প্ৰমোণ পত্ৰ” পোৱলই প্ৰোিীেৱন পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ কৰিে সনোেোৰিে  ৰিৱহ 

প্ৰোৰিকিৱন এৱমৱপৱনল কিো পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চীসমূহত্ ৰন ুক্তি নোপোয় 

 

সঞ্চোলক ৰহচোৱপ কোম কিোি আগত্: 

 বযক্ৰক্তেন প্ৰাৰধ্কৰনে ৰদয়া ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী 

এ াে ৰনৰ্কু্ৰক্ত পাব লাৰগব আৰু এৰিতভ ্ সহ থ্াৰকব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন স্থানীয় কাৰ্ মালয়/পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 

আধ্াৰ পঞ্জীয়ন কতৰাতে বযৱহাৰ কৰা ৰ্ন্ত্ৰ আৰু বস্তু বযৱহাৰ কৰৰবলল ৰশতকাৱা প্ৰৰশক্ষণ ল’ব 

লাৰগব 

 প্ৰৰ্াৰণকৰণ পৰীক্ষা ৰদয়াৰ আগতে বযক্ৰক্তেতন প্ৰাৰধ্কৰনৰ ডৱবচাই ে থ্কা আধ্াৰ 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ ওপৰে ৈিূণ ম প্ৰৰশক্ষনৰ বস্তু পৰ ব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেতন স্থানীয় ভাষাৰ কীব’্ম আৰ্ মিাঞ্চৰল াতৰষযনৰ লগে ৈহে অনুভৱ কৰৰব লাৰগব 

সঞ্চোলকি অনে’ৰডযাং 

ৈঞ্চালতক ৰনেৰ “অনে’ৰডযাং ফম য” েৰ্া কৰৰব লাৰগব। সবধ্োকৰণৰ পােে স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ডৈই পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ লগে 

অনব’ৰ্মাং গ্ৰহণ/নাকচ কৰৰব পাতৰ সবধ্োকৰণৰ পােে স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ডৈই পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ লগে অন ব’ৰ্মাং গ্ৰহণ/নাকচ 

কৰৰব পাতৰ 

োৰ পােে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় ৈঞ্চালকৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট চি তৱৰে ডলাৱাৰ পােে ডেওঁক ডৰ্াগ কৰৰব আৰু 

পঞ্জীয়ন ডৰ্ৰচন চলাবলল এ া য়ুোৰতনৰ্ আৰু পাচৱ্ম ৰদব। পঞ্জীভযক্ত য়ুোৰৰ অথ্ ম সহতে ডৰ্ য়ুোৰ েনৰ প্ৰাৰধ্কৰনৰ লগে 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৰ সবধ্োকৰন ৈিলোতৰ পণূ ম সহতে আৰু পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ ৰল’ডকল ্া া ডবচে ৰখা সহতে। 

আেোসীি পঞ্জীয়ন  কৱিোৱত্ সঞ্চোলক/প যৱেক্ষৱক মনত্ িোৰিে লগো সকইেোমোন গুৰুত্বপূণ য কিো 

 প্ৰৰেৰদতন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ ডহাৱাৰ আগে GPS 
ক ’অৰ্মতন  ডলাৱা 

 প্ৰৰেত া লগ-ইনে এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ৰ্াতে 

কম্পিউ াৰত াৰ োৰৰখ আৰু ৈৰ্য় বেমৰ্ানৰ ৈৰ্য় আৰু 

োৰৰখৰ লগে ৰৰ্ৰল আতে 

 পঞ্জীয়ন কৰৰবলল আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্টে আতপানাৰ ৰনেৰ ৈঞ্চালক ID ৰ্াতে বযৱহাৰ কতৰ এইত া ৰনক্ৰিে কৰক, আৰু 

আতপানাৰ ঠাইৰ পৰা আেঁৰৰ ৰ্াওতে আতবদনখন লগ অি কৰৰবলল নাপাহৰৰব ৰ্াতে ডকাতনও পঞ্জীয়নৰ বাতব আতপানাৰ 

লগ-ইন ৰৱণ্ড’ বযৱহাৰ কৰৰব ডনাৱাতৰ। 

 আৱাৈীক আোৈ ৰদবলল আৰু ্া া ডলাৱাত া 

ৈহে হ’বৰ বাতব পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ 

প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰবষতয় ৈৰবতশষ ডকাৱা 

 আতপানাৰ ডিচনৰ গঠন প্ৰাৰধ্কৰনৰ ৰনতদমশনা ৰ্তে কৰা 

সহতে এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 নেযন পক্ৰঞ্জয়ন কৰাৰ আগে ক্লাতয়ণ্টে থ্কা ”আধ্াৰ ৈিান কৰক ৈুৰবধ্া” বযৱহাৰ কৰৰ এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰা ডৰ্ 

বাৰৈন্দেতন আগতে ডকৰেয়াও আধ্াৰৰ বাতব পঞ্জীয়ন কৰা নাই 

 ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণ ডৰ্তন নাৰ্, েন্মৰ 

োৰৰখ আৰু ট্ৰঠকনা, ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু 

ই-ডৰ্ইল উন্নৰেকৰণ কৰৰবলল 

উন্নৰত্কিণ ক্লোৱয়িলোইে বযৱহাৰ 

কৰৰব লাতগ আৰু অনয 

ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক/বায়’ডৰ্ট্ৰিক উন্নৰেকৰণৰ 

 আৱাৰৈক পক্ৰঞ্জয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব ৰদয়া অনুতৰাধ্ৰ 

বাতব ৰ্াতে ৈকতলা আচল দস্তাতবে আৰনতে আৰু ডৈই 

দস্তাতবে ৈৰ্ূহ ৰ্াতে পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব অহা 

আৱাৈীেনৰ হয় এইত া ৰনক্ৰিে কৰক 
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বাতব ECMP বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ 

 ৰ্ৰদও ই বাধ্যোৰ্ূলক নহয়, ৰনক্ৰিে কৰক ৰ্াতে বাৰৈন্দাই ভৰৱষ্ৰ্েৰ ডৰ্াগাতৰ্াগ আৰু অনয বযৱহাৰ ডৰ্তন OTP-
ৰভৰিক সবধ্োকৰণ, অনলাইন আধ্াৰ আপত্  ৈুৰবধ্া আৰু আধ্াৰ ৰভৰিক eKYC ৈেযাপনৰ বাতব ৰ্’বাইল নম্বৰ 

প্ৰদান কতৰ 

 এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব ডৰ্ আৱাৈীৰ আধ্াৰ 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ মখনৰ সবধ্ো ৈিন্ন 

কৰা সহতে আৰু োে সবধ্োকৰণকেমাৰ 

চহী/বু া আঙয ৰলৰ চাপ আৰু িাি/প্ৰাৰৰম্ভক 

থ্কা িৰ্ মখনে আৱাৈীেনৰ (প্ৰাথ্ী) চহী/বু া 

আঙয ৰলৰ চাতপা থ্াৰকব লাৰগব। 

 এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক ডৰ্ আৱাৈীেনক ভালদতৰ ডকাৱা 

সহতে ডৰ্ ডেওঁ/োইৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডকৱল আধ্াৰ 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব বযৱহাৰ কৰা হ’ব আৰু অনয 

ডকাতনা কাৰণৰ বাতব নহয়। 

 পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈয/পৰৰচয়কেমা ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ ডক্ষত্ৰে পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈয/পৰৰচয়কেমাৰ চহী/বু া আঙয ৰলৰ চাপ 

িৰ্ মখনে থ্াৰকব লাৰগব আৰু লগতে অনয েথ্য পৰৰচয়কেমা আৰু পৰৰয়ালৰ ৰ্ূলৈদৈযৰ বাতব থ্কা ৰিল্ডে পৰূাব লাৰগব। 

 চি ্ডৱৰ ক্লাতয়ণ্টৰ স্ক্ৰীনে থ্কা ্া া ডলাৱাৰ 

িৰ্ অনৈুৰৰ আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট চি ্ডৱৰে 

(ECMP/UCL) আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য লওক 

 পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ ৈৰ্য়ে আৱাৈীৰ স্ক্ৰীনখন ৰ্াতে 

ৈকতলা ৈৰ্য়তে অন সহ আতে এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে  কৰক 

আৰু আৱাৈীেনক ভতৰাৱা ্া াৰখৰন পুনৰ পৰীক্ষা কৰৰবলল 

কওক আৰু চাইন অি কৰাৰ আগতে আৱাৈীৰ লগে 

ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ্া াৰখৰন চাওক 

 স্বীকৃৰে ৰেপখন ৰপ্ৰণ্ট আৰু চাইন কৰৰ 

আৱাৈীেনক ৰদয়ক  আৰু পঞ্জীয়নৰ ডশষে 

আৱাৈীেনৰ অনৰু্ৰেলল োে ডেওঁৰ চহী 

লওক। 

 এইড া ৰনক্ৰিে কৰক ৰ্াতে পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ ম, প্ৰকৃে 

দস্তাতবে আৰু চহী কৰা অনুতৰ্াদন ৰেপখন 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ ক্লাতয়ণ্টে আপল’্ কৰা সহতে আৰু 

ৈকতলাতবাৰ দস্তাতবে আৱাৈীেনক ঘৰূাই ৰদয়া সহতে। 

CELC সঞ্চোলক সকোন আৰু সত্ওঁি অহযত্োসমহূ ৰক ৰক? 

ৈঞ্চালকৰ নাৰ্াাংকন এতেঞ্চীক ৰনেৰ “অন ে’ৰডযাং ফম য” প্ৰতয়ােনীয় দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ লগে ৰদব লাৰগব ৰৰ্ ডবাৰক আতকৌ ৰৈহঁতে 

সবধ্োকৰণৰ বাতব “UIDAI ৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়” সল পট্ৰঠয়ায়। সবধ্োকৰণৰ পােে স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ডৈই নাৰ্াাংকন এতেঞ্চীৰ লগে 

অন ব’ৰ্মাং গ্ৰহণ/নাকচ কৰৰব পাতৰ 

এই ভূৰমকোি েোৱে েযক্তিেৱন ত্লি অহযত্োসমূহ পূণ য কৰিে লোৰগে: 

 বযক্ৰক্তেন ১৮ বেৰ অথ্বা োেলক ডবৰে বয়ৈৰ হ’ব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেন ১০+২ হ’ব লাৰগব আৰু স্নােক ৰ্গ্ৰীধ্াৰী হ’ব লাৰগব 

 আাংগনবািী আশাকৰ্ীৰ ডক্ষত্ৰে দশৰ্ ডৰণী উিীণ ম কৰা ৈকল ডৰ্াগয 

 বযক্ৰক্তেতন আধ্াৰৰ বাতব পঞ্জীভযক্ত সহ থ্কা হ’ব লাৰগব আৰু ডেওঁৰ/োইৰ আধ্াৰ নম্বৰ থ্াৰকব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেতন এণ্ড্ৰই্ OS থ্কা এ া স্মা মতিান/কম্পিউ াৰ চতলাৱাৰ প্ৰাথ্ৰৰ্ক জ্ঞানৰখৰন থ্াৰকব লাৰগব আৰু স্থানীয় ভাষাৰ 

কীব’্ম আৰু িাঞ্চৰল াতৰষযনৰ লগে ৈহে অনুভৱ কৰৰব লাৰগব 

 বযক্ৰক্তেতন প্ৰাৰধ্কৰতন ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া এখন পৰীক্ষা আৰু প্ৰৰ্াৰণকৰণ এতেঞ্চীৰ পৰা এখন “CELC সঞ্চোলকি প্ৰমোণ 
পত্ৰ”  পাব লাৰগব 

 মনত্ িোৰিে: এিন “CELC সঞ্চোলকি প্ৰমোণ পত্ৰ” পোৱলই প্ৰোিীেৱন পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ কৰিে সনোেোৰিে 

 ৰিৱহ প্ৰোৰিকিৱন এৱমৱপৱনল কিো পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চীসমূহত্ ৰন ুক্তি নোপোয় 
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CELC সঞ্চোলক ৰহচোৱপ কোম কিোি আগত্: 

 বযক্ৰক্তেন প্ৰাৰধ্কৰনে ৰদয়া ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী এ াে ৰনৰ্ুক্ৰক্ত পাব লাৰগব 

আৰু এৰিতভ ্ সহ থ্াৰকব লাৰগব। 

 বযক্ৰক্তেতন স্থানীয় কাৰ্ মালয়/পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় ৰশশু পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰশশু পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে বযৱহাৰ কৰা 

CELC ড বতল  চলাবলল ৰশতকাৱা প্ৰৰশক্ষণ ল’ব লাৰগব 

 প্ৰৰ্াৰণকৰণ পৰীক্ষা ৰদয়াৰ আগে বযক্ৰক্তেতন প্ৰাৰধ্কৰনৰ ডৱবচাই ে ৰশশু পঞ্জীয়নৰ বাতব থ্কা ৈকতলাৰখৰন প্ৰৰশক্ষণৰ 

বস্তু পৰ ব লাৰগব। 

 CELC ৈঞ্চালতক পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীক ৰনেৰ “অন ে’ৰডযাং ফম য” প্ৰতয়ােনীয় দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ লগে ৰদব লাৰগব ৰৰ্তবাৰক 

আতকৌ ৰৈহঁতে সবধ্োকৰণৰ বাতব “প্ৰাৰধ্কৰনৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়” সল পট্ৰঠয়ায়। সবধ্োকৰণৰ পােে স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ডৈই 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ লগে অন ব’ৰ্মাং গ্ৰহণ/নাকচ কৰৰব পাতৰ 

 োৰ পােে পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় CELC ৈঞ্চালকৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট েি তৱৰে ডলাৱাৰ পােে ডেওঁক ডৰ্াগ 

কৰৰব আৰু CELC ড বতল  চলাবলল এ া য়ুোৰতনৰ্ আৰু পাচৱ্ম ৰদব। 

 পঞ্জীভযক্ত য়ুোৰৰ অথ্ ম সহতে ডৰ্ য়েুাৰেনৰ UIDAI ৰ লগে বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৰ সবধ্োকৰন ৈিলোতৰ পণূ ম সহতে আৰু 

পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ ল’ডকল ্া াতবচে ৰখা সহতে। 

 

 

হেিত্োকিণকত্যোেন সকোন আৰু সত্ওঁি িোৰয়ত্বসমূহ ৰক ৰক? 

 পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে ডৰ্ৰেয়া এেন আৱাৈী পঞ্জীয়নৰ বাতব আতহ ডেৰেয়া ডেওঁে ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যতবাৰ ডেওঁ ৰদয়া 

দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ পৰা ডলাৱা হয় 

 আৱাৈীেতন েৰ্া কৰা দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ প্ৰৰ্াৰণকৰণ দস্তাতবেৰ সবধ্ো ৰনধ্ মাৰণ কৰা ৰবষয়াৈকতল কতৰ। এই 

ৰবষয়াৈকলতক সবধ্োকৰণকেমা বৰুল ডকাৱা হয় 

 পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে থ্কা সবধ্োকৰণকেমােতন আৱাৈীেতন ৰদয়া দস্তাতবেৈৰ্ূহ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ মৰ লগে ৰৰ্লাই 

োৰ সবধ্ো ৰনধ্ মাৰণ কতৰ 

 অৱৈৰপ্ৰাে চৰকাৰী ৰবষয়া, ৰৰ্ৈকল এই সবধ্োকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত া ভালদতৰ োতন ডেওঁতলাকক পঞ্জীয়তক এই দাৰয়ত্ব ৰদব 

লাতগ ৰ্ৰদতহ পঞ্জীয়তক দস্তাতবেৰ সবধ্োকৰণৰ বাতব ডকাতনা ৰবষয়া ডপাৱা নাই 

 চৰকাৰী (ডৈনা আৰু CPMF ডক ধ্ৰৰ) আৰু PSU ৰ্’ে ডবাংকক ধ্ৰা হয়, োৰ ‘C’/ ক্লাে III সলতক ৈকতলা 
কৰ্ মৰে/অৱৈৰপ্ৰাে কৰ্ মচাৰীৈকলক সবধ্োকৰণকেমাৰ দাৰয়ত্ব ৰদয়া হয়। ্াঙৰ চহৰ আৰু ডৰ্তিাৰ দতৰ ঠাইে ৰ্’ে 

পঞ্জীয়তক এতন কৰ্ মৰে/অৱৈৰপ্ৰাে চৰকাৰী ৰবষয়াৈকলৰ ডৈৱাৈৰ্ূহল ’বতনাৱাতৰ, ডেৰেয়া প্ৰাৰধ্কৰনৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়ৰ 

অনুৰ্ৰেলল এেন বাৰহৰৰ ৰবতিোৰ ডৈৱাৈৰ্ূহ সবধ্োকৰণকেমাৰ ডৈৱা ৰহচাতপ ল’ব পাতৰ। 

 পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰে থ্কা সবধ্োকৰণকেমােন এতকেন ৰবতিো, ৰ্াক পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ৰহচাতপ কাৰ্ ৰদয়া সহতে। পঞ্জীয়তক 

এই  কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ কাৰ্ ৰদয়াৰ আগতে সবধ্োকৰণকেমাৈকলক ভালদতৰ প্ৰৰশক্ষণ ৰদয়া হয়। ৰ্ৰদ 

প্ৰতয়ােন হয় ডেতে পঞ্জীয়তক এ া ডকন্দ্ৰে এেনেলক ডবৰে সবধ্োকৰণকেমা ৰনৰ্ুক্ৰক্ত ৰদব পাতৰ 

 পঞ্জীয়ন আৰম্ভ ডহাৱাৰ আগে পঞ্জীয়তক ৈকতলা সবধ্োকৰণকেমাৈকলৰ োৰলকাখন িৰ্ অনৈুৰৰ হ’ব নালাতগ আৰু 

ডৈই োৰলকাখন স্থানীয় কাৰ্ মালয়ত াতকা ৰদব লাতগ 

হেিত্োকিণকত্যো 
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হেিত্োকিণকত্যোই িস্তোৱেেসমহূি হেিত্ো ৰনি যোিণ কৱিোৱত্ মনত্ িোৰিিলগীয়ো UIDAI ি হেিত্োকিণি েোৱে 
ৰনৱিযশনসমূহ ৰক ৰক? 

 আৱাৈীডয়  ৰ্াতে সবধ্োকৰণৰ বাতব আচল দস্তাতবে আৰনতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 আৱাৈীডয় আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব অনা দস্তাতবেৈৰ্ূহ UIDAI ৰ অনুতৰ্াৰদে দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ োৰলকাে 

থ্াৰকব লাৰগব 

 ৰবষয়া/ৈাংগঠতন োৰৰ কৰা পৰৰচয়, ট্ৰঠকনা, ৈিকম, েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া প্ৰৰ্াণ পত্ৰখনৰ িতৰ্ ম  (ডকৱল 

UIDAI ৰ অনুতৰ্াৰদৰ দস্তাতবেৰ োৰলকাে থ্কা) পৰিৰশষ্ট D ৰ ৰ্তে হ’ব লাৰগব 

 সবধ্োকৰণকেমাৈকতল সবধ্োৰনধ্ মাৰন কৰা নাকচ কৰৰব পাতৰ ৰ্ৰদতহ ডকাতনা োৰল/নকল দস্তাতবে ৰদতে বৰুল ৈতন্দহ 

কতৰ। ৰ্ৰদ সবধ্োকৰনকেমাই দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ সবধ্ো ৰনধ্ মাৰণ কৰাৰ পৰাৰ নাকচ কতৰ ডেৰেয়া সবধ্োকৰনকেমাই োৰ 

কাৰণৈৰ্ূহ পঞ্জীয়ন িৰ্ মে উতেখ কৰৰব লাতগ 

 ৰ্ৰদ সবধ্োকৰণকেমাই ডকাতনা কাৰণ ডনাতহাৱালক আৱাৈীৰ দস্তাতবেৰ সবধ্ো ৰনধ্ মাৰণ কৰা নাকচ কতৰ ডেতে আৱাৈীডয় 

পঞ্জীয়তক ডগাচৰ ৰনৱাৰণৰ বাতব বতনাৱা প্ৰাৰধ্কৰনক েনাব লাতগ 

 নাৰ্,  েন্মৰ োৰৰখ,  ট্ৰঠকনা আৰু ৈিকমৰ েথ্য পৰৰচয়,  েন্মৰ োৰৰখ, ট্ৰঠকনা, ঘৰৰ প্ৰৰ্াণৰ সৈতে সবধ্ো ৈিন্ন কৰৰব 

লাতগ 

– নাৰ্ 

– পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণে আৱাৈীৰ নাৰ্ আৰু আতলাক ৰচত্ৰ থ্াৰকব লাতগ। ৈহায়কাৰী দস্তাতবেে ৰ্াতে দুতয়া া থ্াতক 

এইত া ৰনক্ৰিে কৰক 

– ৰ্ৰদ পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া দস্তাতবেে আৱাৈীৰ আতলাকৰচত্ৰ নাই ডেতে োক সবধ্ পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ 

গ্ৰহণ কৰা নহ’ব। ডকাতনা কি ডনাতহাৱালক পক্ৰঞ্জয়ন কৰৰবলল পুৰণা আতলাকৰচত্ৰ থ্কা দস্তাতবেৈৰ্ূহ গ্ৰহণতৰ্াগয 

 

ফৱেো িকো হেি ফৱেো নিকো হেি 

 আৱাৈীক ডেওঁৰ নাৰ্ শুৰধ্ দস্তাতবেে থ্কা নাৰ্ত া ৰনক্ৰিে কৰক। বযক্ৰক্তেতন ৰ্াতে ৰনেৰ দস্তাতবেৈৰ্ূহ ৰদতে োতক 

ৰনক্ৰিে কৰৰবলল এইত া কৰক 

 বযক্ৰক্তেনৰ ৈিণূ ম নাৰ্ত া ৰদব লাৰগব। নাৰ্ৰ আগে অৰভবাদন ডৰ্তন ৰৰ্িাৰ, ৰৰ্ে, ৰৰ্তেচ, ডৰ্েৰ, অৱৈৰপ্ৰাে, ্° 

থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব৷ 

. 
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ভূলবযৱহাৰ 

(ৈতম্বাধ্ৰনতনাতহা

ৱালক) 

Wrong usage 
(with 
salutation) 

 

ভূল বযৱহাৰ 

(ৈতম্বাধ্ৰনতনাতহাৱালক)  
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a. বযক্ৰক্তেনৰ নাৰ্ত া শুদ্ধলক আৰু ৈাৱধ্ানোতৰ ৰলখাৰ প্ৰতয়ােন। উদাহৰণস্বৰূতপ বযক্ৰক্তেতন ৰনেৰ নাৰ্ত া ৰভৰবেয়ন 

বুৰল ক’ব পাতৰ ৰকন্তু ডেওঁৰ ৈিণূ ম নাৰ্ত া ডভঙক ৰৰ্ণ হ’ব পাতৰ, এতকধ্ৰতণ আৰ ডক ৰীবাস্তৱৰ ৈিূণ ম নাৰ্ ৰতৰ্শ 

কুৰ্াৰ ৰীবাস্তৱ হ’ব পাতৰ। এতকদতৰই নাৰ্াাংকন কৰৰবলল অহা এগৰাকী ৰ্ৰহলা প্ৰাথ্ীতয় ৰনেৰ নাৰ্তক এচ ডক দুগ মা বুৰল 

ক’ব পাতৰ ৰকন্তু ডেওঁৰ ৈিূণ ম নাৰ্ কালুৰী ৈৰূ্ ময কনকা দুগ মা হ’ব পাতৰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 
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b. ডকাৱা নাৰ্ আৰু পৰৰচয় প্ৰৰ্াণৰ দস্তাতবেে থ্কা নাৰ্তকই া ৰবৰভন্নো ৰ্ৰদ বানান, নাৰ্ৰ িৰ্ ডৰ্তন প্ৰথ্ৰ্, ৰ্ধ্য আৰু 

ডশষ নাৰ্তে ৈীৰ্াবদ্ধ সহ আতে ডেতে আৱাৈীডয় ডকাৱা নাৰ্ত া ৰলৰখব লাতগ 

 ৰি নোমি িমত্ ৰভন্নত্ো আৱে সত্ৱে গ্ৰহণৱ োগয হয় 

 
সভোেোি ID কোডয পৰিচয়ি প্ৰমোণ (POI) ৰহচোৱপ 

েযেহোি কিো হহৱে 

 

 
সোংকি পোচেুক ষ্টিকনোি প্ৰমোণ (POA) ৰহচোৱপ 

েযেহোি কিো হহৱে 

 

নোমত্ ৰভন্নত্ো িকোি েোৱে গ্ৰহণৱ োগয নহয় 

 
সভোেোি ID কোডয পৰিচয়ি প্ৰমোণ (POI) ৰহচোৱপ 

েযেহোি কিো হহৱে 
 

 

সোংকি পোচেুক ষ্টিকনোি প্ৰমোণ (POA) ৰহচোৱপ 
েযেহোি কিো হহৱে 

 

 

b. নাৰ্াাংকন কৰৰবলল অহা প্ৰাথ্ীতয় প্ৰদান কৰা দখুন দস্তাতবক্ৰেক প্ৰৰ্াণে ৰ্ৰদ এতক া নাৰ্ৰ ৰ্ােতে ৰভন্নো আতে (ৰ্াতন 

ৈতম্বাধ্ন আৰু ৈিণূ ম নাৰ্ৰ লগে), ডেৰেয়া নাৰ্াাংকন কৰৰবলল অহা প্ৰাথ্ীৰ ৈিণূ ম নাৰ্ ৰলৰখ ৰাৰখব লাতগ। 

c. ডকৰেয়াবা ডকঁচযৱা অথ্বা ৰশশুৰ নাৰ্কৰণ নহ’বও পাতৰ। ৰশশুট্ৰ ৰ প্ৰস্তাৰবে নাৰ্ত া পক্ৰঞ্জয়নকাৰীৰ পৰা ল’বলল ডচিা 

কৰক আৰু বুোওঁক ডৰ্ EID ৰদবলল নাৰ্তলাৱাত া ৰকৰ্ান প্ৰতয়ােনীয়। পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব দস্তাতবে নাথ্াৰকতল 

নাৰ্ত া পৰৰচয়কেমাৰ ৈহালল ৰলৰখব লাতগ 
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উিোহিণ1 েলে আধ্াৰগৰাকীৰ আধ্াৰ ্া া আপত্  িৰ্ মৰ স্ক্ৰীণে  ৰদয়া আতে। ইয়াে আধ্াৰ গৰাকী েতন পৰৰয়ালৰ 

ৰ্ূল ৈদৈয (HOF) ডনাতহাৱালক ডেওঁৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য আপত্ে কৰৰতে। েথ্যৈৰ্ূহ আপত্  কৰৰবলল 

আচল দস্তাতবেৰখৰন বযৱহাৰ কৰা হ’ব। 

 

আিোি আপৱডে ফম য 

HOF সনোৱহোেোলক সত্যোপন প্ৰক্তিয়োি উিোহিণ 

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


 

 

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

Page31 

 

 

.েথ্যৈৰ্ূহ আপত্  কৰৰবলল োৰ লগে েৰিে POI আৰু POB ৈেযাপন কৰৰব লাৰগব। আধ্াৰৰ গৰাকীৰ পৰৰচয় ৰচনাক্ত 

কৰৰবলল প্ৰতয়ােনীয় ডকইখনৰ্ান দস্তাতবে েলে ৰদয়া অতে।. 

পৰিচয়ি প্ৰমোণ (POI) ৰহচোৱপ PAN 

কা্ম বযৱহাৰ কৰৰতে 

 
 

 

 

 

েন্মি ত্োৰিিি প্ৰমোণ (PoB) ৰহচোৱপ মোকযশ্বীে (চিকোিী 

ে’ডয অিেো ৰেশ্বৰেিযোলৱয় েোৰি কিো)  েযেহোি কৰিৱে

 

 

উদাহৰণ 2. েলে আধ্াৰ নাৰ্াাংকন অথ্বা শুধ্ৰৰণৰ বাতব উদাহৰণ ৰদয়া সহতে।. 

 

আিোি শুিিৰণ ফম য  
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আধ্াৰৰ গৰাকীৰ েথ্যৈৰ্ূহ আচল দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ লগে ৈেযাপন কৰা হয় (এই ডক্ষত্ৰে েন্মৰ প্ৰৰ্াণ পত্ৰৰ লগে)।

 

েন্মি ত্োৰিিি প্ৰমোণ (PoB) ৰহচোৱপ েন্মি প্ৰমোণ পত্ৰিন েযেহোি কিো হয় 

:পৰৰচয়ৰ অনয প্ৰৰ্াণৰবলাক সহতে: 

 পাচপ’ ম 
 PAN  
 +্ম 
 ডভা াৰ ID 
 ড্ৰাইৰভাং লাইতচঞ্চ 
 চৰকাৰী িত া ID কা্ম/ PSU এ োৰৰ কৰা ডৈৱা িত া পৰৰচয় পত্ৰ 
 NREGSেবকা্ম 
 ৰ্ানযো প্ৰাে ৰশক্ষানুষ্ঠাতন োৰৰ কৰা িত া ID অস্ত্ৰলাইতচঞ্চ 

অনয DOB ৰ (PoB) প্ৰৰ্াণৰবলাক সহতে: 

 PANকা্ম 
 েন্মৰ প্ৰৰ্াণ পত্ৰ 
 পাচপ’ ম 
 গ্ৰপূ A ৰ ডগতেত ্ ৰবষয়াই 

ডল াৰতহ্ে োৰৰ কৰা েন্মৰ প্ৰৰ্াণ 

পত্ৰ 
 ডকন্দ্ৰীয়/ৰাক্ৰেযক ডপঞ্চযন ডপইতৰ্ণ্ট 

অ্মাৰ 
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আধ্াৰ ডৰক্মে নাৰ্,  ৰলাংগ আৰু েন্মৰ োৰৰখ আপত্  কৰাকলল UIDAI এ এ া োননী োৰৰ কৰৰতে। আপত্  কৰৰব পৰা 

ৈাংখযাতকই া সহতে: 

 বাৰৈন্দাৰ েন্মৰ োৰৰখত া েীৱনে এবাৰ কৰৰব পৰা ৰ্াব ৰ্ৰদতহ DOB ৰ বেমৰ্ান ৰস্থৰেত া ডঘাষণা কৰা অথ্বা প্ৰায় বুৰল 

ৰদয়া হয় 

 নাৰ্ েীৱনকালে দবুাৰ সক আপত্  কৰৰব পাৰৰ 

 ৰলাংগ েীৱনকালে এবাৰ আপত্  কৰৰব পাৰৰ 

 নাৰ্াাংকনৰ ৈৰ্য়ে বযৱহাৰ কৰা POB দস্তাতবেখন আধ্াৰে POB আপত্ ৰ বাতব পুনৰ বযৱহাৰ কৰৰব পৰা নাৰ্াব. 

েন্মি ত্োৰিি 

a. অনুতৰ্াৰদে ৈীৰ্ােলক ডবৰে ৈাংখযক আপত্  এ া বযৰেিৰ্ প্ৰবিন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৰৰব লাৰগব। ইয়াৰ বাতব 

বাৰৈন্দােন স্থানীয় কাৰ্ মযালয়লল ৰ্াব লাৰগব। 

b. েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ বাৰৈন্দাই েলে ৰদয়া ৰৰ্তকাতনা এখন প্ৰস্তাৰৱে দস্তাতবে েৰ্া কৰাৰ প্ৰতয়ােন। 

c. বাৰৈন্দাই েন্মৰ োৰৰখ ডঘাৰষে/ৈট্ৰঠকৰ পৰা ৈেযাৰপেলল ডপাৱা আপত্  অনুতৰাধ্ৈৰ্ূহ েীৱন কালে এবাৰৰ বাতব 

প্ৰদান কৰা হ’ব, পৰৰৱেমনৰ ডৰঞ্জ আৰু ৈীৰ্া ৈকতলাতক বাদ ৰদ। 

d. ৰৰ্ৰবলাক বাৰৈন্দাৰ েন্মৰ োৰৰখ আগতৰ পৰাই ৈেযাৰপে সহ আতে ডেওঁতলাকৰ পৰা DOB ৰ পৰৰৱেমনৰ বাতব অহা 

অনুতৰাধ্ৰ বাতব ডেওঁতলাক UIDAI ৰ স্থানীয় কাৰ্ মযালয়লল ৰ্াব লগা হ’ব পাতৰ। 

e. অনুতৰ্াৰদে ৈীৰ্াৰ এ ােলক অৰধ্ক আপত্ ক এ া গ্ৰহণ কৰা ৰনয়ৰন্ত্ৰে পক্ৰিয়াৰ েৰিয়তে ৈিন্ন কৰাৰ 

প্ৰতয়ােন হয়৷ ইয়াে আঞ্চৰলক কাৰ্ মযালয়লল বাৰৈন্দােন ডৰ্াৱাত া প্ৰতয়ােন হয়৷ 

f. বাৰৈন্দােতন েন্ম োৰৰখৰ এক প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ  ৰৰ্তকাতনা অনুতৰ্াৰদে নৰথ্ দাৰখল কৰাৰ প্ৰতয়ােন হয়৷ 

ডঘাৰষে/আনৰু্াৰনকৰ পৰা েন্মৰ োৰৰখে পৰৰৱেমনৰ বাতব বাৰৈন্দােনৰ পৰা প্ৰাে কৰা আপত্  কৰা অনুতৰাধ্ 

ৈেযাপন কৰাত া পৰৰৈৰৰ ৈন্দভমে নাইবা পৰৰৱেমনৰ ৈীৰ্াে েীৱনৰ এবাৰতহ প্ৰদান কৰা ৰ্াব৷ ইৰেৰ্তধ্য েন্মৰ 

োৰৰখ ৈেযাপন কৰা DOB ৰ পৰৰৱেমন বাতব বাৰৈন্দােনৰ পৰা প্ৰাে কৰা আপত্ ৰ অনুতৰাধ্ক UIDAI ৰ 
আঞ্চৰলক কাৰ্ মযালয়লল ডৰ্াৱাৰ প্ৰতয়ােনীয়ো হ’ব পাৰতে৷   

স্থোয়ী ষ্টিকনো 

a. ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণে ৰ্াতে নাৰ্ আৰু ট্ৰঠকনা আতে ৰনক্ৰিে কৰক। সবধ্োকৰণকেমাই এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ 

ডৰ্ পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্ানৰ বাতব দস্তাতবেৈৰ্ূহে নাৰ্ৰ ৰৰ্ল আতে। পৰৰচয় আৰু ঠিকনোি প্ৰমোণি 

দস্তাবেেে থ্কা নাৰ্ৰ ৰভন্নো থ্াৰকতল ডেৰেয়াতহ গ্ৰহণতৰ্াগয হয় ৰ্ৰদতহ ডকাতনাবা আন অথ্বা প্ৰথ্ৰ্, ৰ্ধ্য আৰু 

ডশষ নাৰ্ৰ িৰ্ে ৰভন্নো আতে। 

b. বযক্ৰক্তেনৰ “ৰ্াৰিৎ” েনৰ নাৰ্, ৰ্ৰদ আতে, ৰবতশষলক ৰপেৃ-ৰ্ােৃ আৰু ৰশশুৈকলৰ লগে থ্কা ৰশশু আৰু 

বয়ৈস্থবযক্ৰক্তৈকলৰ বাতব থ্াতক। ৰ্ৰদ ডকাতনা নাই ডেতে ডৈই ঠাইখন খাৰল ৰাখক। 
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c. ট্ৰঠকনাট্ৰ ে আৰু েথ্য ৰদব পাৰৰ। ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেে থ্কা ট্ৰঠকনাট্ৰ ক আৱাৈীেতন 

ডেৰেয়াললতক আৰু ৈৰু ৈৰু েথ্য পূৰাব পাতৰ ডৰ্তন ঘৰৰ নম্বৰ, ডলন নম্বৰ, গৰলত াৰ নাৰ্, অনয ভূল শুধ্তৰাৱা, ৰপন 

ডকা্ৰ পৰৰৱেমন/ৈালৈলৰন ইেযাৰদ ডৰ্ৰেয়াললতক ৰ্ূল ট্ৰঠকনাে ডকাতনা পৰৰৱেমন নাতহ ৰকয়তনা এই েথ্যৈৰ্ূতহ ৰ্ূল 

ট্ৰঠকনাৰ ওপৰে ডকাতনা পৰৰৱেমন নাতন। 

গ্ৰহণতৰ্াগয ৰকয়তনা ডৰ্াগ কৰৰতল প্ৰাথ্ৰৰ্ক ট্ৰঠকনাৰ ডকাতনা পৰৰৱেমন নহয় 

আধ্াৰ নাৰ্াাংকন অথ্বা শুধ্ৰৰণ িৰ্ ম

 

ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ (POA) ৰহচাতপ ডবাংকপাচবকু 
বযৱহাৰ কৰা সহতে 

 

 

D. ৰ্ৰদ ট্ৰঠকনাত াে আৰু েথ্য ৰদওতে ৰ্ূল ট্ৰঠকনাৰ ওপৰে পৰৰৱেমন আতহ আৰু আৱাৈীেতন ডৈই পৰৰৱেমনতকই া ৰাৰখব 

ডখাতে ডেতে আৱাৈীেতন অনয এখন ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ ৰদব লাৰগব অথ্বা পৰৰচয়কেমাৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰাব লাৰগব।. 

গ্ৰহণতৰ্াগয নহয় ৰকয়তনা প্ৰাথ্ৰৰ্ক ট্ৰঠকনাে পৰৰৱেমন আতে 

আধ্াৰ নাৰ্াাংকন অথ্বা শুধ্ৰৰণ িৰ্ ম

 

ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ (POA) ৰহচাতপ ডবাংকপাচবকু বযৱহাৰ 
কৰা সহতে 

 

 

 

 

ঘৰৰ নম্বৰে পৰৰৱেমন 

ডলণ্ডৰ্াকমতৰ্াগকৰালহ

ডে 
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ম’েোইল নম্বি আৰু ই-সমইল এৱেচ: 

a. ৫ বেৰেলক কৰ্ বয়ৈৰ ৰশশুৰ বাতব ডকাতনা এেন অৰভভাৱতক “নাৰ্” আৰু “আধ্াৰ নম্বৰ” ৰদয়াত া অৰনবাৰ্ ম। 

ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱতক ৰশশুত াক পঞ্জীয়ন কৰাওঁতে ৰনেৰ আধ্াৰ ৰচট্ৰঠখন ডদখুৱাব লাৰগব (অথ্বা এতকলতগ 

পঞ্জীয়ন কৰাব পাতৰ)। 

b. প্ৰােবয়েৰ ডক্ষত্ৰে ৰপেৃ-ৰ্ােৃ অথ্বা ৰগৰৰতয়ক/সঘণীতয়কৰ েথ্যৰ ওপৰে ডকাতনা সবধ্োকৰণ কৰা নহ’ব। 

এইৰবলাক ৰভেৰুৱা কাৰণৰ বাতব ৈলৰন কৰা হয়। 

পৰিয়োলি মূল সিসয: 

a. ৈিকমৰ প্ৰৰ্াণ ডদখুওৱা দস্তাতবতে ৰ্াতে পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈয আৰু পৰৰয়ালৰ ৈদৈযৰ ৰ্ােে ৈিকম স্থাপন 

কৰৰতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক। ৈিকমৰ দস্তাতবেৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ডকৱল ডৈই ৈকল পৰৰয়ালৰ ৈদৈযৰ 

পঞ্জীয়ন কৰৰব পাৰৰ ৰ্াৰ নাৰ্ ৈিকমৰ দস্তাতবেে আতে। 

b. পৰৰয়ালৰ ৈদৈযই পঞ্জীয়ন কৰৰবলল ৰ্াওডে পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈয ডেওঁৰ লগে ৰ্াব লাতগ। 

c. পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযাৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ কৰা সবধ্োকৰণে সবধ্োকৰণকেমাই পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ েথ্য 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ মে চাব লাতগ। আধ্াৰ ৰচট্ৰঠৰ লগে িৰ্ মে থ্কা পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ নাৰ্ আৰু আধ্াৰ 

নম্বৰ ৰৰ্লাই চাব লাতগ। 

d. পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ কৰা পঞ্জীয়নে িৰ্ মে থ্কা ৈিকমে েথ্য ডকৱল পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল 

ৈদৈযেনৰ হ’ব লাতগ। 

ম’েোইল নোম্বোি আৰু ই-সমইল এৱেে:  

a. OTP ৰ দ্বাৰা Ekyc ৰ বাতব ৰ্’বাইল নম্বৰৰ প্ৰতয়ােনীয়োৰ ৰবষতয় পৰাৰ্শ ম প্ৰদান কৰক আৰু ৰ্ৰদও বাধ্যোৰ্ূলক 

নহয় েথ্াৰপও বাৰৈন্দাই ৰ্াতে ৰ্’বাইল নম্বৰ প্ৰদান কতৰ ৰনক্ৰিে কৰক। 

b. লগতে বাৰৈন্দােনক এইত া পৰাৰ্শ ম ৰদয়ক ৰ্াতে ডেওঁ ৰনেৰ ইতৰ্ইল এতড্ৰচ প্ৰদান কতৰ ৰ্াতে ৈকতলা প্ৰকাৰৰ 

সবধ্োকৰণ বযথ্ ম ডহাৱাৰ পােে অৰেৰৰক্ত ৈৰুক্ষা প্ৰদান হয় আৰু বাৰৈন্দাৈকলৰ লগে েথ্য ৈৰ্ূহ ৰ্াতে ইতৰ্ইলৰ 

দ্বাৰা ডেয়াৰ কৰৰব পৰা ৰ্ায়। 

c. বাৰৈন্দাক এইত া বােমা প্ৰদান কৰক ৰ্াতে ৰ্’বাইল নম্বৰ ডকৱল আধ্াৰ নাৰ্াাংকন ডকন্দ্ৰে আপত্  কৰৰব পৰা ৰ্াব 

আৰু অনলাইন ডৰ্াতগ কৰৰব ডনাৱাৰৰ। 
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িস্তোৱেে সনোৱহোেোলক েোৰসন্দোসকলক ৰকিৱি আিোিি েোৱে নোমোাংকন কৰিে পোৰি? 

a. ৰ্ূল ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ্া া পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ভালদতৰ সবধ্োকৰণ কৰৰব লাতগ। 

আৱাৈীৈকডল ৰৰ্তকাতনা অনুতৰ্াৰদে দস্তাতবেক পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ 

ৰহচাতপ আৰনব পাতৰ। 

b. ৰ্ৰদ আৱাৈী এেতন পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ বাতব ডকাতনা দস্তাতবে প্ৰদান 

কৰৰব পৰা নাই ডেতে ৰৈহঁেক পঞ্জীয়ক/স্থানীয় কাৰ্ মালয় ৰচনাক্তকৰণৰ দাৰয়ত্ব 

ৰদয়া এেন “পৰৰচয়কেমা” ৰ দ্বাৰা পঞ্জীয় নকৰাব পাতৰ। 

c. এেন পৰিচয়কত্যো হহৱে সকোৱনো পৰিচয়/ষ্টিকনোি প্ৰমোণ সিিওুেো িস্তোৱেেন িকো 

এেন আেোসীক পৰিচয় কৱিোেো েযক্তি। এই পৰিচয়ি অি য এইৱেো নহয় স  আেোসীেনক 

এিন পৰিচয়ি প্ৰমোণ পত্ৰ ৰিয়ো হয়। 

পৰিচয়কত্যো সকোন? 

a. পৰৰচয়কেমাৈকল সহতে ৈাধ্াৰণতলাক (উদাহৰণস্বৰূতপ পঞ্জীয়কৰ কৰ্ মচাৰী, স্থানীয় ৈাংগঠনৰ ৈদৈয, স্থানীয় প্ৰশাৈনৰ 

ৈদৈয, প’িতৰ্ন, ৰশক্ষক, স্বাৈ্থ্্ৰ্কৰ্ী আৰু ৰচৰকৎৈকৰ দতৰ প্ৰভাৱশালীতলাক, অাংগনবািী/ASHA কৰ্ী, স্থানীয় NGO ৰ 
প্ৰৰেৰনৰধ্ ইেযাৰদ) ৰ্াক এেন পঞ্জীয়তক ৰচনাক্ত কতৰ আৰু UIDAI ৰ CIDR ে “পৰৰচয়কেমা” ৰহচাতপ পঞ্জীভযক্ত সহ থ্াতক। 

b. পঞ্জীয়কৰ ৈুৰবধ্াৰ ৰকেয ৰ্ান ডক্ষত্ৰে UIDAI ৰ স্থানীয় কাৰ্ মালতয় ৰনতেই পৰৰচয়কেমাৰ এ া দল ৰচনাক্ত কৰাৰ কাৰ্ে 

লাৰগব পাতৰ। 

c. পৰৰচয়কেমােনৰ বয়ৈ ১৮ বেৰেলক ডবৰে হ’ব লাৰগব আৰু ডকাতনা অপৰাধ্ৰ ডৰক্ম থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব। 

d. পৰৰচয়কেমাৈকতল এেন পঞ্জীয়কৰ লগে েৰিে থ্াৰকব। এেন পৰৰচয়কেমাক এেনেলক ডবৰে পঞ্জীয়তক বযৱহাৰ 

কৰৰব পাৰৰব ডৰ্ৰেয়াসলসক ডেওঁক পঞ্জীয়কেতন ৰচৰন পায় আৰু UIDAI ৰ CIDR ে ডৈই ৰনৰদমি পঞ্জীয়কৰ বাতব 
“পৰৰচয়কেমা” ৰহচাতপ পঞ্জীভযক্ত সহ থ্াতক। ডৈইবাতব পৰৰচয়কেমাই ডকৱল পঞ্জীয়কৰ এতলকাৰ ৰ্ানুহক পৰৰচয় কৰাব 

পাতৰ। ইয়াৰ উপৰৰও পঞ্জীয়তক পৰৰচয়কেমাৰ কাৰ্ৈৰ্ূক প্ৰশাৈনীক ৈীৰ্াে (ৰাক্ৰেযক, ক্ৰেলাস্তৰ) বাৰিব পাতৰ। 

পৰিচয়কত্যোি কোমসমহূ ৰক ৰক? 

a. পঞ্জীয়তক পৰৰচয়কেমাৰ ঠাইৰ (পৰৰচয়কেমােন কাৰ্ কৰৰবলল অনৰু্ৰে ডপাৱা ক্ৰেলা/ৰােয) ৰভৰিে ৰচনাক্ত কৰাৰ পােে 

ডেওঁ পৰৰচয়কেমাৈকলৰ েনাব। 

b. পঞ্জীয়ক আৰু UIDAI এ পো আধ্াৰ ৈোগো কৰ্ মশালাতবাৰে পৰৰচয়কেমাৈকল উপৰস্থে থ্াৰকব লাৰগব ৰ্াতে 

ডেওঁতলাতক ৰনেতক আধ্াৰ কাৰ্ মিৰ্ৰ লগে ৰচনাৰক কৰায় আৰু পৰৰচয়কেমাৰ কাৰ্ আৰু দাৰয়ত্বৈৰ্ূহ ৰশতক। 

c. ৰ্ৰদ ৰচনাক্ত কৰা এেন পৰৰচয়কেমাতয় ডেওঁৰ কাৰ্ কৰৰবলল ৈাে ুডেতে ডেওঁ/োই আধ্াৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব আৰু ভাৰেীয় 

ৰবৰশি পৰৰচয় প্ৰাৰধ্কৰন (UIDAI) আৰু পঞ্জীয়তক পৰৰচয়কেমাৈকলৰ বাতব ৰনধ্ মাৰণ কৰা ৰনতদমশনা আৰু ৰনয়ৰ্ৈৰ্ূহ 

পালন কৰৰব বৰুল এখন ৰলৰখে ৈন্মৰে পত্ৰ (“পৰিৰশষ্ট D” ৰহচাতপ ৰদয়া পািম ৰ্ মাে আতে) ৰদব লাৰগব। 

d. পৰৰচয়কেমাৈকতল ডক্ষত্ৰে আৱাৈীৈকলৰ পৰৰচয় কতৰাৱাৰ আগতে পঞ্জীভযক্ত হ’ব লাৰগব আৰু আধ্াৰ নম্বৰ পাব লাৰগব 

আৰু ৈন্মৰে পত্ৰে চহী কৰৰব লাৰগব। 

e. ৰৈহঁতে এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাৰগব ডৰ্ পঞ্জীয়তক ৰ্াতে ৰৈহঁেক পঞ্জীভযক্ত কৰৰতে আৰু UIDAI ে পৰৰচয়কেমা 
ৰহচাতপ এৰিতভ  কৰৰতে। 

পৰিচয়কত্যো 
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f. পৰৰচয়কেমাৈকতল ৰনেৰ ডক্ষত্ৰৰ পঞ্জীয়নৰ ডকন্দ্ৰৰ ৈৰ্য়, পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ স্থান আৰু কাৰ্ কৰা ৈৰ্য় ভালদতৰ োৰনব 

লাতগ। 

g. পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ ৰ্াতে ডৰ্াগাতৰ্াগৰ েথ্য শুদ্ধলক ৰদয়া থ্াতক এইত া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ। ৰ্ৰদ শুদ্ধ েথ্য ৰদয়া ডহাৱা নাই 

ডেতে পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ পৰ্ মযডবশক শুদ্ধ েথ্য ৰদবলল ক’ব লাতগ। 

h. পৰৰচয়কেমাৈকল আৱাৈীৈকলৰ বাতব ৈহেতে উপলব্ধহ ’ব লাতগ। 

i. পৰৰচয়কেমাৈকতল পঞ্জীয়নিৰ্ মে আৱাৈীৰ নাৰ্ আৰু ট্ৰঠকনা শুদ্ধো আৰু ৈিণূ মোৰ বাতব পৰীক্ষা কৰৰব লাতগ। 

পৰৰচয়কেমাই িৰ্ মখনে ৰনেৰ েথ্যৰখৰনও পৰীক্ষা কৰৰ চাব লাতগ আৰু োৰ পােে পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে চহী/আঙয ৰলৰ চাপৰ 

বাতব থ্কা ঠাই পৰূাব লাতগ। 

j. পৰৰচয়কেমাই পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ কাৰ্ কৰা ৈৰ্য়ে আৱাৈীৈকৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব ৰনেতক উপলব্ধ কৰাব লাতগ। ৰ্ৰদ 

ডেওঁতলাক কাৰ্ কৰা ৈৰ্য়ে উপলব্ধ নহয় ডেতে ৰদনত াৰ ডশষে আৰহ পঞ্জীয়নৰ বাতব সৰ থ্কা আৱাৈীৈকলৰ নাৰ্ৰ 

োৰলকাখন পৰীক্ষা কৰৰব লাতগ। 

k. পৰৰচয়কেমাই আৱাৈীৰ নাৰ্ আৰু ট্ৰঠকনা ভালদতৰ পৰীক্ষা কৰৰব লাতগ আৰু ৰনেৰ ৈন্মৰে/নাকচ প্ৰদান কৰৰব লাতগ। 

l. পৰৰচয়কেমাই আৱাৈীৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্টে ৰনেৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ৰদব লাতগ। 

m. পৰৰচয়কেমাই পঞ্জীয়নৰ বাতব ৈন্মৰে পত্ৰে প্ৰতয়ােনীয় ঠাইে চহী/আঙয ৰলৰ চাপ ৰদতয় ৰ্’ে ৈন্মৰে ৰপ্ৰণ্টৰ বাতবও 

এতকইৰখৰনতৰ প্ৰতয়ােন হয়। 

n. পৰৰচয়কেমাৈকতল পৰৰচয় কতৰাৱা আৱাৈীৈকলৰ পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনা ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ। 

o. পৰৰচয়কেমাই ডকৱল পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব ডকাতনা দস্তাতবে নথ্কা আৱাৈীৈকলক পৰৰচয় কৰাব লাতগ। 

p. পৰৰচয়কেমাৈকতল ডেওঁতলাকৰ ওচৰলল অহা ৈকতলা বযক্ৰক্তক পৰৰচয় কতৰাৱাৰ দাৰৱত্ব ল’ব নালাতগ 

q. পৰৰচয়কেমাই আৱাৈীৈকলৰ পৰৰচয়কতৰাৱাৰ বাতব ডকাতনা ৰ্াচযল ল’ব ডনাৱাতৰ। েথ্াৰপও পঞ্জীয়তৰ ডেওঁতলাকৰ কাৰ্ৰ 

বাতব ডেওঁতলাকক এ া পৰৰৰৰৰ্ক ৰদব পাতৰ। 

পৰিচয়কত্যোি িোৰয়ত্বসমূহ ৰক ৰক? 

a. পৰৰচয়কেমাৈকতল পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ডকাতনা আৱাৈীৰ লগে এতকলগ সহ ডকাতনা অনযবযক্ৰক্তৰ (ৰ্ৃে অথ্বা েীৰৱে) 

অৰভনয় কৰাে ৈহায় কৰৰব নালাতগ। 

b. পৰৰচয়কেমাই আধ্াৰ নম্বৰ থ্কা এেন আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য ৈলাই অথ্বা ভূল বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ৰদয়াে ৈহায় কৰৰ 

অনয এেন বযক্ৰক্তৰ পৰৰচয় ডলাৱাে ৈহায় কৰৰব নালাতগ। 

c. ৰনতদমশনাৈৰ্ূহৰ উলাংঘনা কৰৰতল পৰৰচয়কেমাৰ ৰবৰুতদ্ধ কতঠাৰ পদতক্ষপ ডলাৱা হ’ব। 
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অধ্যায় 3: নাৰ্াাংকন এতেঞ্চী আৰু নাৰ্াাংকন কৰ্ মচাৰীৰ অন ব’ৰ্মাং 
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অধ্যায় ৩: পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী আৰু পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীৰ অন ব’ৰ্মাং 
 

নোমোাংকন এৱেঞ্চীত্ অন ে’ৰডযাং 
 

 

নাৰ্াাংকন ডিচনৰ বাতব নাৰ্াাংকন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ এ া অন 

ব’ৰ্মাং প্ৰক্ৰিয়াৰ ৈনূ্মখীন হ’ব লাৰগব। 

প্ৰাৰধ্কৰতণ পঞ্জীয়ন আৰু EA ৈকলৰ লগে ৈহতৰ্াগ 

কৰৰব। 
 

 

:অনব’ৰ্মাং প্ৰক্ৰিয়াে ৰনম্নৰলৰখে ইণ্টাৰএৰলয়া থ্াৰকব: 

 পক্ৰঞ্জয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ 

পক্ৰঞ্জয়নতিচনৈৰ্ূহৰ বাতব ৰনতয়ােন 

আচঁৰনৈৰ্ূহ ডঘাষনা কৰৰব, ৰ্াতন 

ডকৰেয়া আৰু ক’ে ডকন্দ্ৰৈৰ্ূহ স্থাপন 

কৰা হ’ব। 

 পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় এইত াও ডদখুৱাব ডৰ্ ডেওঁতলাকৰ 

ৰনডয়ােনৰ বাতব প্ৰৰ্াৰণে আৰু ৈক্ৰিয়ৈঞ্চালক, 

প্ৰতয়ােনীয়তৰ্ৰচন আৰু হা্মতৱৰ আতে। 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় এইত াও ডদখুৱাব ডৰ্ পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ 

পৰ্ মতবক্ষণৰ বাতব ডেওঁতলাকৰ ওচৰে প্ৰতয়ােনীয় আৱশযকোৈৰ্ূহ 

আতে। 

 

 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় কাৰ্ কৰা আৰু ডৰ্ৰচন পতঠাৱাৰ 

পৰৰকল্পনা পঞ্জীয়কৰ লগে সেয়াৰ কৰৰব আৰু োক 

প্ৰাৰধ্কৰনৰ কাৰ্ মালয়/স্থানীয় ৰবষয়াৰ অৰিচলল পঠাব ৰৰ্ 

আতকৌ ডৈই ৰনতয়ােনৰ প্ৰক্ৰিয়াক অনুতৰ্াদন কৰৰব।  

 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীতয় এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব 

ডৰ্ ডেওঁতলাকৰ অধ্ীনে কাৰ্ কৰা ৈকতলা 

ৈঞ্চালক/পৰ্্ মডবক্ষতক পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ ৰ্তে 

ৈঞ্চালক চাইাংক আৰু ডপতক চাইাংক কতৰ। 

ৈক্ৰিয় ডিচনৰ োৰলকা UIDAI ৰ ৰনৰ্কু্ৰক্তপ’ড মলে 

আৰহবলল আৰম্ভ কৰৰব ডৰ্ৰেয়া চাইাংৰকাংৰ প্ৰক্ৰিয়া 

প্ৰতয়ােনীয় হাৰে ৈিণূ ম হয়। 
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পঞ্জীয়ন কম যচোিীি অন ে’ৰডযাং  
 

 

 

 

1. .নাৰ্াাংকন কৰ্ মচাৰীক প্ৰাৰধ্কৰতণ ৰনৰ্ুক্ৰক্ত ৰদয়া পৰীক্ষা 

আৰু প্ৰৰ্াৰণকৰণ এতেঞ্চীতয় প্ৰৰ্াৰনে কৰৰব লাৰগব।. 

 2. .এখন সবধ্ প্ৰৰ্াণ পত্ৰ ডপাৱাৰ পােে নাৰ্াাংকন 
কৰ্ মচাৰীৈকতল অন ব’ৰ্মাং িৰ্ মখন পৰুাব লাৰগব আৰু 

ৈেযাপন/ৈক্ৰিয়কৰণৰ বাতব ডৈইখন প্ৰাৰধ্কৰণৰ 

স্থানীয় কাৰ্ মযালয় নাৰ্াাংকন এতেঞ্চীৰ দ্বাৰা েৰ্া কৰৰব 
লাৰগব। 

 

 

 

 

3. ৰৰ্তকাতনা বযৱহাৰকাৰীৰ অনব’ৰ্মাং কৰাৰ আগে, 

বযৱহাৰকাৰী ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল িাইল ্াউনল’্ কৰৰ 
নাৰ্াাংকন আতবদনে আৰ্দাৰন কৰা হয়। 

 
4 .  অনব’ৰ্মাংৰ ৈৰ্য়ে, সবধ্োকৰণৰ পােে 

নাৰ্াাংকন কৰ্ মচাৰীৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক নাৰ্াাংকন 
ক্লাতয়ণ্টে ৰখা হ’ব। 

 

 

 

 

5. ক্লোৱয়ৱি এইৱেো কিোও ৰনক্তিত্ কৱি স  ে 
ি যোস্ত কিো সঞ্চোলকসকলি েোৱেও মোষ্টোি 
ডোেো ডোউনল’ 

ড কিো হয়। সত্ৱন সঞ্চোলকসকৱল সসইৱেো 

স্তিত্ পোেত্ আৱকৌ অনে’ৰডযাং কৰিে 
সনোেোৱি।. 

 

6. :অনব’ৰ্মাংৰ ৈৰ্য়ৰ অৱস্থা: 

 অনে’ডয (পঞ্জীভুি) য়েুোি: য়ুোৰৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰ সবধ্োকৰণ 
ৈিলোতৰ ৈিাদনা কৰা সহতে আৰু ল’ডকল ্া াতবচে ৰখা সহতে। 

 পঞ্জীভুিৱহোেোনোই: য়েুোিি েোয়’সমষ্টিকি হেিত্োকিণ 

ফলফত্োৱি সম্পোিনো সহোেো নোই আৰু ল’সকল ডোেোৱেচত্ িিো 
সহোেো নোই। 
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7. পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীতয় ৰনেৰ আঙয ৰলৰ চাপ ৰদব (ডৈাহঁাে, 
বাওঁহাে আৰু ব ুা আঙয ৰল দু া) 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰ ৰ্ান ডৰ্ৰেয়া ৰনম্ন ৰ্ানৰ উপৰে হ’ব ডেৰেয়া 
য়ুোৰক 
পাে ইক্ৰণ্ডতক ৰ ডদখুওৱা হ’ব। 

 ৰনম্ন ৰ্ানৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিকেলক ওপৰৰ ৰ্ানৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিকল’ 
বলল য়ুোতৰ অৈীৰৰ্ে ৈাংখযাৰ ডচিা পাব 

 

8. বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডলাৱাৰ পােে ইউোতৰ সবধ্োকৰণৰ 
বাতব 

   CIDR ক এ া অনুতৰাধ্ পট্ৰঠয়ায় 
 চাভমাৰে সবধ্োকৰণৰ ৈৰ্য়ে পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীৰ 

বায়’ 
ডৰ্ট্ৰিক পঞ্জীয়ন কৰা ৈৰ্য়ে ডৈই এতকেন বযক্ৰক্ততয় 
ৰদয়া 
বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰ লগে েযলনা কৰা হয় 

 

 

গুৰুত্বপূণ য কিো 

 পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীতয় এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে পঞ্জীয়ন ৰ্ন্ত্ৰত াৰ ৈকতলা ৈৰ্য়তে GPS ৰ্ন্ত্ৰৰ লগে ৈাংতৰ্াগ সহ 
আতে 

 পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীতয় এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ন্টে লগ-ইন কৰাৰ ৈৰ্য়ে ৰ্ন্ত্ৰত াতৱ ৈিূণ মৰূতপ কাৰ্ 
কৰৰব পৰা অৱস্থাে থ্াতক 

 পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীতয় এইত া কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ প্ৰৰেত া পঞ্জীয়নৰ বাতব ৰ্ন্ত্ৰত াক ’অৰ্মতন  ডলাৱা হয় 
 ৰৰ্ ৰবলাক ডক্ষত্ৰে পঞ্জীয়ন ডপতক ে GPS ক ’অৰ্মতন  নাথ্াতক, পঞ্জীয়নত া নাকচ কৰা হয় আৰু ৈঞ্চালকেনক সেকৰলষ্ট 

কৰা হ’ব আৰু ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকৰ ৰবৰুতদ্ধ কতঠাৰ পদতক্ষপ ডলাৱা হ’ব। 

 
  

নোমোাংকন ৰডভোইচি 

GPS  ৰচাংক 
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অধ্যায় 4: আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 
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অধ্যায় 4: আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 

 

আধ্াৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াত াে পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰলল ডৰ্াৱা, আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ-পৰিৰশষ্ট E পুৰুৱা, ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক 

েথ্য ডলাৱা ,আৰু EID (পঞ্জীয়ন ID) থ্কা ৰেপখন ডলাৱাৰ আগতে পৰৰচয়, ট্ৰঠকনা, ৈিকম, েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণ ডদখুওৱা 

দস্তাতবেৈৰ্ূহ েৰ্া কৰা। 

 পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ ডকাতনা প্ৰৰ্াণ নথ্কা আৱাৈীৈকলৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব অনুধ্ৰনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আতে ডৰ্তন 

পৰৰচয় কেমাৰভৰিক পঞ্জীয়ন অথ্বা পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰভৰিক পঞ্জীয়ন। 

 পঞ্জীয়নৰ আতবদন েৰ্া কৰাৰ ট্ৰঠক আগৰ ৰ্াহে ভাৰেে ৰ্ুঠ এশৰবৰাশী ৰদন অথ্বা োতোলক ডবৰে বৈবাৈ কৰা এেন 

আৱাৈী আধ্াৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব ডৰ্াগয। 

 আৱাৈীৈকতল ডকৱল এবাৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব লাতগ, ৰকয়তনা ডকইবাবাতৰা পঞ্জীয়ন কৰৰতল নাকচ কৰৰ ৰদয়া হ’ব ৰ্ৰদ 

প্ৰাৰধ্কৰনৰ আতদশ ৰ্তে কৰা নহয়। 

 আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণৰ বাতব ডৰাৱা ৈৰ্য়ত া আৱাৈীৰ ্া াৰ ডপতক  CIDR ৰ পৰা ডপাৱা পােৰ ৯০ ৰদনললতক হ’ব পাতৰ। 

 মনত্ িোৰিে: ডকইবাবাতৰা পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাৰহতৰ অথ্বা ডকাতনা কাৰণৰ বাতব আধ্াৰ নম্বৰ থ্াৰক ডৰ্াৱাৰ বাতব আৱাৈী 

ৈকতলা আতকৌ পঞ্জীয়ন কৰৰব লাৰগব। আধ্াৰ নম্বৰ থ্াৰক ডৰ্াৱাৰ কাৰণতবাৰ পৰিৰশষ্ট F ে ৰদয়া আতে। 

পঞ্জীয়নি প্ৰকোিসমূক্ষ 

িস্তোৱেে ৰভৰিক 

পঞ্জীয়ন 

 

 পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্ান- অৰনবাৰ্ ম 

 ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ- অৰনবাৰ্ ম 

 েন্মৰ োৰৰখ-ঐক্ৰচ্ছক 

পৰিচয় কত্যোৰভৰিক 

পঞ্জীয়ন 

 

পৰৰচয়কেমা-ৰভৰিক নাৰ্াাংকনৰ ৈৰ্য়ে ডলাৱা েথ্য 

 পঞ্জীয়ণয়ৰ কৰ্ মচাৰী 

 স্থানীয় ৈাংগঠনৰ ৰনব মাৰচে ৈদৈযা 

 স্থানীয় শাৈন দলৰ ৈদৈয 

 প’িতৰ্ন 

 প্ৰভাৱশালী বযক্ৰক্ত ডৰ্তন ৰশক্ষক 

 স্বাস্থযকৰ্ী 

 ৰচৰকৎৈক 

 অাংগনবািী/আশাকৰ্ী 

 স্থানীয় NGO ৰ প্ৰৰেৰনৰধ্ 
 

পৰৰচয়কেমা ৰভৰিক পঞ্জীয়ন কতৰাতে ডলাৱা েথ্য: 

 পৰৰচয় কেমাৰ নাৰ্ 

 পৰৰচয় কেমাৰ আধ্ৰ নম্বৰ 
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 পৰৰচয় কেমাৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৰ ডকাতনা এ া 

পৰিয়োল মূলক 

সিসযি ৰভৰিক 

পঞ্জীয়ন 

 

 পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ নাৰ্ 

 পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈয আৰু আৱাৈীৰ ৰ্ােে ৈিকমৰ 

প্ৰৰ্াণ 

 পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ আধ্াৰ নম্বৰ 

 পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক 

ৰনিয়ো 

ৰশশুি নোমোাংকন 

(পোচঁেেি েয়সি 

ত্লি) 
 

 েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণ 

 ৈিকমৰ প্ৰৰ্াণ (অৰভভাৱক আৰু ৰশশুট্ৰ ) 

 ৰৰ্তকাতনা এেন অৰভভাৱকৰ পঞ্জীয়ন ID অথ্বা আধ্াৰ 

নম্বৰ, ৰ্ৰদ ৰপেৃ-ৰ্ােৃ দুতয়ােতনই েীৰৱে ডেতে 

ৰ্ােৃগৰাকীৰ অথ্বা অৰভভাৱকৰ 

 ৰশশুট্ৰ ৰ ট্ৰঠকনা ৈিকম থ্কা ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ 

সৈতে এতকই হ’ব 

 ৰশশুট্ৰ ৰ ট্ৰঠকনা আৰু ৰ্’বাইল নম্বৰ ৰলাংক কৰা ৰপেৃ-

ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ লগে এতকই থ্াৰকব 

সেোকো: 

 ট্ৰঠকনাে কৰা পৰৰৱেমন অথ্বা আপত্  ৰশশুট্ৰ  

আৰু ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ লগে এতকই হ’ব 

ডনাৱাৰৰব 

 ৰশশুট্ৰ  নাৰ্াাংকন কৰাৰ আগে ৰপেৃ-

ৰ্ােৃ/অৰভভাৱতক ৰনেৰ ট্ৰঠকনা আপত্  কৰৰব 

লাৰগব 

 ডেওঁ আধ্া ডপাৱাৰ পােে, ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ 

আধ্াৰ বযৱহাৰ কৰৰ ৰশশুট্ৰ ৰ নাৰ্াাংকন কৰৰব পৰা 

ৰ্াব 

 

 

গ্ৰহণতৰ্াগয দস্তাতবেৰ োৰলকাখন পৰিৰশষ্ট G ত্ ৰদয়া আতে। 

 

সুৰেিো মোচুল: ৰশশুট্ৰ  5 / 15 বেৰ ডহাৱাৰ পােে নেযন নাৰ্াাংকন আৰু বাধ্যোৰ্ূলক বায়’ডৰ্ট্ৰিক আপত্  

ৰবনাৰ্ূলীয়ালক কৰা হ’ব। ডেতন কাৰ্ৰ বাতব  কা ৰবচৰা ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকৈকলক ডেকৰলি কৰা হ’ব আৰু 

ডেওঁতলাকৰ ৰবৰুতদ্ধ পৰৱেী নযাৰয়ক বযৱস্থা হােে ডলাৱা হ’ব। পৰৰৰশি I ে বাৰৈন্দাৰ পৰা ডলাৱা ৈিূণ ম ৰ্াচযলৰ 

েথ্যৈৰ্ূহ উতেখ কৰা আতে। 
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নোমোাংকনিসময়ত্ৱলোেোত্িয 
 

আঙয ৰল/চকু নাথ্াৰকতল অথ্বা ইয়াৰ দতৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ থ্কা বাৰৈন্দাৈকলৰ নাৰ্াাংকনৰ ডক্ষত্ৰে ৰনম্নৰলৰখে েথ্যৈৰ্ূহ ল’ব 

লাৰগব: 

 

 

 

 

 

ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰ  দহ া আঙয ৰলৰ চাপ  দুতয়া া আইৰৰচৰ ডেন 

 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য: ৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব দহ া আঙয ৰল 

আৰু আইৰৰচৰ ডেনৰ প্ৰতয়ােন নহয়। ৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুৰ বাতব 

ডকৱল ৰ্ুখখনৰ আতলাক ৰচত্ৰ ডলাৱা হয়। 

ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যে আৱাৈীৰ বণ ম, ধ্ৰ্ ম, োৰে, উপোৰে, োৰেয়ো, 

ভাষা, নাৰ্ ডলাৱাৰ েথ্য, আয় আৰু ৰচৰকৎৈা বৰুঞ্জী থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব। 

আঙয ৰল/চকু নথ্কাৰ দতৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ থ্কা আৱাৈীৈকলৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব েলে উতেৰখে ৈৰ্ূহ ডলাৱাত া প্ৰতয়ােনীয়: 

 ৈিণূ ম বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য 

 ৰ্ৰদ দুতয়াো আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱা ৈম্ভৱ নহয় ডেতে এ া আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ 

 ৰ্ৰদ আঙয ৰল নাই ডেতে বাৰক থ্কা আঙয ৰলতকই াৰ আঙয ৰলৰ চাপ 

 বযৰেিৰ্ৰ আতলাকৰচত্ৰ 
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আিোিৰনম যোণ/আপৱডেকি পিৱক্ষপ 
 
 

 
 

পিৱক্ষপ 1:নোমোাংকন/আপৱডে 

 
প্ৰাৰধ্কৰ ৰনৰদয়া েফ্টতৱৰড াে পঞ্জীয়ন 

এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ CIDR ে 

পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰ ডপতক ত া 

আপল’্কৰৰব। 
পিৱক্ষপ 2: CIDR ত্ আিোি 

প্ৰক্তিয়োকিণ 

 UIDAIএনাৰ্াাংকনএতেঞ্চীৰপৰাতপাৱানা

ৰ্াাংকন/আপত্ ্া াৈৰ্ূহপ্ৰক্ৰিয়াকৰণক

ৰৰব। 

পিৱক্ষপ 3: নোকচ কিো 

 
প্ৰাৰধ্কৰতন আতকৌ পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাতব, 

গুনৰ বাতব অথ্বা অনয ডকাতনা কাৰৰকৰৰ 

কাৰণৰ বাতব এ া পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ 

অনুতৰাধ্ নাকচ কৰৰব পাতৰ। 
পিৱক্ষপ 4:ৰড-ডুৰিৱকষযন/পিীক্ষো 

 
প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া ৰ্তে প্ৰৰেৰলৰপকৰণ 

আৰু অনয গুণৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পােে 

প্ৰাৰধ্কৰতণ আধ্াৰ নম্বৰ 

ৰদতয়/উন্নৰেকৰণ কতৰ। 

পিৱক্ষপ 6: শুৰিকিণ অিেো 
আপৱডে 

  আধ্াৰ ৰচট্ৰঠ অথ্বা ই-আধ্াৰে ৰকবা ভযল থ্াৰকতল, 

আৱাৈীডয় 1947 ে ডিান কৰৰ অথ্বা 

help@uidai.gov.in/ সল ৰলৰখ ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰৰব পাতৰ 

 প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া উন্নৰেকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰ্তে কাৰ্ 

কৰৰ উন্নৰেকৰণৰ বাতব এ া অনুতৰাধ্ ৰদব পাতৰ 

পিৱক্ষপ 5: আিোিনম্বি সডৰলভোি কিো 

  আধ্াৰ আৱাৈীৈকলৰ পাৰথ্ মৱ ৰূপে ৰদয়া হয় 

(আধ্াৰ ৰচট্ৰঠ) 

 ইতলক্ট্ৰৰনক ৰূপে আধ্াৰ (ই-আধ্াৰ) 

োজনহয়)https://resident.uidai.gov.in/ ি 
পিো ডোউনল’ড কৰিে পোৰি (পঞ্জীভুি 

ম’েোইল নম্বিি প্ৰয়স োেন হয় 

 এৰ্-আধ্াৰ এণ্ড্ৰই্ এৰেতকষযনৰ ৰূপে 

্াউনল’্ কৰক (পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰৰ 

প্ৰতয়াে নহয়) 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.in/
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আিোি আপৱডে প্ৰক্তিয়ো 
 

আধ্াৰ নম্বৰৰ গৰাকীতয় েলে উতেৰখে ডক্ষত্ৰতবাৰে প্ৰাৰধ্কৰতণ ৰদয়া ৰ্তে আধ্াৰ উন্নৰেকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ৰনেৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক 

অথ্বা বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ৈলাবলল ৰবচাৰৰব পাতৰ। 

 ৰ্ৰদ আধ্াৰ নম্বৰৰ গৰাকীৰ ডকাতনা ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য ভূল সহতে অথ্বা ৈলৰন সহতে ডেতে আধ্াৰ নম্বৰৰ গৰাকীেতন 

প্ৰাৰধ্কৰনক CIDR ে থ্কা ডেতন ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যৰ ডৰক্ম ৈলাবলল ক’ব পাতৰ 

 ৰ্ৰদ ডকাতনা কাৰণৰ আধ্াৰ নম্বৰ গৰাকীৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ৈলৰন সহতে অথ্বা ডহৰাইতে ডেতে আধ্াৰ নম্বৰৰ 

গৰাকীেতন প্ৰাৰধ্কৰনক CIDR ে থ্কা ডেওঁৰ ডৰক্মে প্ৰতয়ােনীয় ৈালৈলৰন কৰৰবলল অনুতৰাধ্ কৰৰব পাতৰ 

 অৰনবাৰ্ ম আপত্ : ৰশশুৈকতল পাচঁ বেৰ আৰু ডপািৰ বেৰ ৈিণূ ম কৰাৰ লতগলতগ বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ডলাৱাত া অৰনবাৰ্ ম 

 ৰনক্ৰিয় হ’ডল আধ্াৰ নম্বৰ গৰাৰকেন অথ্বা আৱাৈীেতন ৰনেৰ পৰৰচয়ৰ েথ্য ৈিণূ মৰূতপ অথ্বা আধ্াৰখৰন আপত্  

কৰৰব লাতগ 

আৱাৈীৰ ৈন্মৰে ডনাতলাৱালক ডচণ্তিল আইত্ৰণ্টট্ৰ ে ্া াৰৰপ’ক্ৰে ’ৰীে থ্কা ডকাতনা েথ্য ৈতলাৱা/উন্নৰেকৰণ কৰা 
নহ’ব। আধ্াৰ নম্বৰ ৰনক্ৰিয় ডহাৱাৰ কাৰণতবাৰ পৰিৰশষ্ট I ত্ উতেৰখে আতে। 

 

আপৱডে কিোি মোিযম 

নোমোাংকন 

সকন্দ্ৰলল 

স োেো 
 

 পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰে ৈঞ্চালক আৰু/পৰ্ মতবক্ষকৰ ৈহায়লল। আধ্াৰ উন্নৰেকৰণ 

অনুতৰাধ্ িৰ্ মখন পৰিৰশষ্টJ (a) ত্ ৰদয়া আতে। 

 ৰৰ্ ডকাতনাডনা নাৰ্াাংকন ডকন্দ্ৰে ৈঞ্চালক আৰু/অথ্বা পৰ্ মযতবক্ষকৰ ৈহায়লল। 
আধ্াৰ আপত্  অনুতৰাধ্ িৰ্ মখন পৰৰৰশি K ে উতেখ কৰা আতে 

 নাৰ্াাংকন ডকন্দ্ৰৰ োৰলকা https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx ত্ 
উপলব্ধ আতে 

 এ া নেযন ৈুৰবধ্াতৰ্াগ কৰা সহতে ৰ্’ে বাৰৈন্দােতন অনলাইনে এ া 
এপইণ্টতৰ্ণ্ট বুক কৰৰব পাতৰ 

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

অনলোইন

সমোড 

 

 আৱাৈীৰ ট্ৰঠকনাত া অনলাইনতৰ্াতগ SSUP প’ড মলৰ দ্বাৰা আপত্  কৰৰব পাৰৰ, 

ডেওঁ ৰনেৰ আধ্াৰ নম্বৰ আৰু পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু ৈহায়কাৰী 

দস্তাতবেৈৰ্ূহ আপল’্ কৰৰব লাৰগব 

 পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰে এ া ওৱান- াইৰ্ পাচৱ্ম(OTP) পট্ৰঠয়াই প্ৰৰ্াৰণকৰণ 
কৰা হ’ব 

 SSUP প’ড মল https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home ে উপলব্ধ 
আতে: 

 উন্নৰেকৰণৰ অৱস্থা চাবৰ বাতব আৱাৈীেনক এ া উন্নৰেকৰণ ID ৰদয়া হ’ব ৰ্াতে অৱস্থা ডিক কৰৰব পাতৰ আৰু 

শুধ্তৰাৱা আধ্াৰ ৰচট্ৰঠখন আৱাৈীেনক পাৰথ্ মৱ অথ্বা ইতলক্ট্ৰৰনক ৰূপে ৰদয়া হ’ব। 

mailto:help@uidai.gov.in
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অিযোয় 5: আেোসীসকলি সডম’গ্ৰোৰফক আৰু েোয়’সমষ্টিক ত্িয সলোেো 

আৰু পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ ক্লোৱয়িি েযেহোি 
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আধ্যায় 5: বাৰৈন্দাৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ডলাৱা আৰু নাৰ্াাংকন/আপত্  

ক্লাতয়ণ্টৰ বযৱহাৰ 
 

সডম’গ্ৰোৰফক ত্িয সলোেোি েোৱে ৰেস্তৃ্ত্ ৰনৱিযশনো 
 

a. সবধ্ো ৈিন্ন কৰা পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ ম খনৰ পৰা আৱাৈীেনৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য লওক। 

b. আধ্াৰ উন্নৰেকৰণৰ ডক্ষত্ৰে ডকৱল উন্নৰেকৰণ কৰৰব ৰবচৰা ৰিল্ডৈৰ্ূহ ৰচন ৰদ পুৰাব লাতগ। 

c. আৱাৈীডয় ৰ্াতে িৰ্ মখনে ৰনেৰ ৰ্’বাইল নম্বৰ ৰদতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক। ইয়াৰ লগতে আৱাৈীেনক িৰৰ্খনে ই-

ডৰ্ইল ID ৰদবলল উৎৈাৰহে কৰক ৰ্াতে ৰ্ৰদ প্ৰতয়াে নহয়, ডৰ্তন ঘৰুৰ অহা ৰচট্ৰঠৰ ডক্ষত্ৰে, ডেৰেয়া UIDAI এ এই 
েথ্যৈৰ্ূহ বযৱহাৰ কৰৰ আৱাৈীেনৰ লগে ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰৰব পাতৰ। 

d. ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ্া া ডলাৱাৰ ৈৰ্য়ে ্া া ডলাৱাৰ ৰনয়ৰ্ৈৰ্ূহ ৰ্নে ৰাৰখব। ্া া লওতে অদৰকাৰী ডস্পচ, পাঞু্চতৱেন ৰচহ্ন, 

বৰিলা আৰু ৈৰুিলা আখৰ বযৱহাৰ নকৰৰবা। 

e. অৈাংৰবধ্ানীয় ভাষা আৰু িাঞ্চৰল াতৰষযনৰ ভযল কৰাৰ পৰা আেঁৰৰ থ্াকক। 

f. ৰৰ্ ৰবলাক ৰিল্ড অৰনবাৰ্ ম নহয় ডৈইতবাৰ ৰিল্ডে আৱাৈীই ডকাতনা ্া া ৰনৰদতল খাৰল ৰাখক। আৱাৈীই ্া া ৰনৰদয়া 

ঠাইতবাৰৰ বাতব N/A, NA ইেযাৰদ বযৱহাৰ নকৰৰব। 

g. ৫ বেৰৰ ওপৰৰ আৱাৈীৈকলৰ বাতব ৰপেৃ/ৰ্ােৃ/ৰগৰৰতয়ক/সঘণীতয়ক/অৰভভাৱকৰ ৰিল্ডে ্া া ৰদয়াত া অৰনবাৰ্ ম নহয় 

ৰ্ৰদতহ প্ৰােবয়ে বযক্ৰক্তেন ক’বপৰা অৱস্থাে নাই অথ্বা ডকাতনা কাৰণৰ বাতব ক’ব ৰনৰবচাতৰ। ডেৰেয়া “আৱাৈীৰ লগে 

ৈিকম”ে  “ৰদয়া নাই” ডেকবক্সত া ৰনব মাচন কৰক। 

h. ৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে ৰপেৃ অথ্বা ৰ্ােৃৰ ডকাতনা এেনৰ নাৰ্ অথ্বা অৰভভাৱকৰ নাৰ্ আৰু ডেওঁৰ আধ্াৰ নম্বৰ 

অৰনবাৰ্ মভাতৱ ডলাৱ হ’ব। 

i.  “ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ নাৰ্ে ডকৱল ৰপেৃৰ নাৰ্ত া ৰদয়াত া বাধ্যোৰ্ূলক নহয়। ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ নাৰ্ে ডকৱল 

ৰ্ােৃগৰাকীৰ নাৰ্ ৰদতলও হ’ব ৰ্ৰদডহ ৰপেৃ-ৰ্ােৃতয় ৰবচাতৰ। 

j. ৰশশুট্ৰ ৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ আগে ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ পঞ্জীয়ন ডহাৱাত া বাধ্োৰ্ূলক। ৰ্ৰদ ৰশশুট্ৰ ৰ পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে 

ৰপেৃ/ৰ্ােৃ/অৰভভাৱতক পঞ্জীয়ন কৰা নাই অথ্বা আধ্াৰ নম্বৰ নাই, ডেতে ডৈই ৰশশুট্ৰ ৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব পৰা নাৰ্াব। 

k. পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰভৰিক পঞ্জীয়নে পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযেনৰ নাৰ্, আধ্াৰ নম্বৰ আৰু পৰৰয়ালৰ ৈদৈয আৰু ৰ্ূল 

ৈদৈযেনৰ ৰ্ােে থ্কা ৈিকমৰ েথ্য ৰদয়াত া অৰনবাৰ্ ম। 
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OTA ক্লোৱয়ি ইনষ্টল কিোি পিৱক্ষপ 
 

 
 

 

.ৰচতিৰ্ে AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1 ্াউনল’্ কৰক। 
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্াউনল’্ কৰা িাইলত া ৰনব মাচন কৰক আৰু োৰ ৰাই  ৰক্লক কৰক। 

িাইলৈৰ্ূহ এক্সতিি কৰৰবলল ডৰ্নযুৰ পৰা ৈকতলাৰখৰন এক্সতিি কৰক ৰবকল্প ৰনব মাচন কৰক। 

 
 

 

এক্সতিি কৰৰবলল গেবয ি’ল্াৰ এ া ৰনব মাচন কৰক আৰু োৰ পাচে এক্সতিি বু াৰ্ত া ৰক্লক 

কৰক। 
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িাইলত া এক্সতিি কৰাৰ পাচে আপৰুন এখন নাৰ্ৰ োৰলকা ডদখা পাব। 

 
 

 

ত্োি পিো সচেআপ 5. আিোি নোমোাংকন ক্লোৱয়ি সিোলক। 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe িাইলত া ্াবুল ৰক্লক কৰক। 

 
 

 

োৰ পাচে, আপৰুন ডচ -আপত াৰ এখন স্বাগেৰ্ পপ-আপ ডখাল ডখাৱা ডদৰখব। ডচ -আপ ইনিল কৰা 

প্ৰক্ৰিয়াত াৰ অনুৰ্ৰে ৰদবলল পাচলল বৰুল থ্ক বু াৰ্ত া ৰক্লক কৰক। 
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OTA ক্লাতয়ণ্ট ৈিলোতৰ ইনিল কৰা হ’ল। এৰেয়া ৈঞ্চালকৰ ID, ৈঞ্চালকৰ নাৰ্ আৰু পাচৱ্মৰ 

ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল প্ৰদান কৰক, আৰু ইয়াৰ পাচৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাতব লগ ইন কৰক। 
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ECMP ক্লোৱয়ি েযেহোি কৰি েোৰসন্দোি নোমোাংকন কিো 

  
Step 

01 
আতপানাৰ লগ ইন ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল বযৱহাৰ কৰৰ আ াইেলক ডশহেীয়া ECMP  ক্লাতয়ণ্টে লগ ইন কৰক। 

 
 

Step 

02 
.বাৰৈন্দাৰ প্ৰকাৰ ৰনব মাচন কৰক। বযক্ৰক্তগে েথ্যৰ ভাগে প্ৰতয়ােনীয় েথ্যৰখৰন  াইপ কৰক। 
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Step 

03 

ৈকতলা ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু ডৰ্াগাতৰ্াগৰ েথ্যৰ লগতে ৰ্ৰদ বাৰৈন্দাই প্ৰদান কৰৰব ৰবচাতৰ ডেতে ৰ্’বাইল নম্বৰ 

আৰু ইতৰ্ইতলা প্ৰদান কৰক। ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু ইতৰ্ইল ডলাৱাত া বাধ্যোৰ্ূলক নহয়। 

 
 

Step 

04 

ডৰিাতঞ্চচ ড বত া ৰক্লক কৰক েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণৰ (PoB) ড্ৰপ্াউন ডৰ্নযুৰ পৰা এখন দস্তাতবে ৰনব মাচন 
কৰক ৰ্ৰদতহ আপৰুন ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ৰৱণ্ড’ে ৈেযাৰপে বক্সত াে ৰক্লক কৰক। অনযথ্া দস্তাতবেখন ৰনব মাচন 

নকৰৰব। 
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Step 

05 

এৰেয়া বাৰৈন্দাই েৰ্া কৰা ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ (PoA) আৰু পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ (PoI) ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেৈৰ্ূহ 
ৰনব মাচন কৰক আৰু ড্ৰপ্াউন ডৰ্নুযৰ পৰা ৰনৰদমি দস্তাতবেৈৰ্ূহ ৰনব মাচন কৰক। 

 
 

Step 

06 

ড াকা: পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ েথ্যৈৰ্ূহ পৰুাওক (ডকৱল HoF নাৰ্াাংকনৰ বাতব)। 

.নাৰ্াাংকনৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ৈহায়কাৰী দস্তাতবেৰ ৈাংখযা প্ৰদান কৰক। 

.ৰশশুৰ নাৰ্াাংকনৰ ডক্ষত্ৰে পদতক্ষপ 6 আৰু 7 প্ৰতৰ্ােয নহয়। 

 

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


 

 

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

Page58 

 

 

 

Step 

07 
.িত াগ্ৰাি ড বত া ৰক্লক কৰক আৰু বাৰৈন্দাৰ িত াখন লওক। 

 

Step 

08 

আঙয ৰলৰ চাপ ড বলল ৰ্াওক। বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ভাইচ বযৱহাৰ কৰৰ বাওঁ হােৰ আঙয ৰলৰ চাপ আৰু োৰ পাচে 

ডৈাহঁােৰ আঙয ৰলৰ চাপ আৰু োৰ পাচে দুতয়া া বু া আঞুৰলৰ চাপৰ িত া লওক। 
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Step 

09 

আইৰৰচ ড বত া ৰক্লক কৰক। 

আইৰৰচ ডেনাৰ বযৱহাৰ কৰৰ দুতয়া া আইৰৰচৰ িত া লওক। 

 
 

Step 

10 

ৈব মতশষে, ৰ্ূলযায়ন ড ব ৰক্লক কৰৰ বাৰৈন্দাৰ লগে েথ্য ৈৰ্হূ ৰনক্ৰিে কৰক। 

সকোৱনো আৱসোেঁোহি সক্ষত্ৰত্, প্ৰৱ োেয সেেলল ঘুৰি  োওক আৰু সসই ৰিৰন শুিিোওক। ৰনক্তিত্ কিক 

ৰক্লক কিক। 
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Step 

11 

আপুৰন েোয়’সমষ্টিক শ্লেত্ আৱপোনোি েঢ়ুো আঙুৰলি চোপ প্ৰিোন কৰিে লোৱগ আৰু সচভ ৰক্লক কৰিে 

লোৱগ। 

  
Step 

12 
স্বীকৃৰে ৰেপখন ৰপ্ৰণ্ট কৰা আৰু বাৰৈন্দাৰ হেয ৱাই ডৈইখনে স্বাক্ষৰ ডলাৱা। 
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Step 

13 

.ৈহায়কাৰী দস্তাতবে, স্বীকৃৰে ৰেপ আৰু আধ্াৰ নাৰ্াংকন িৰ্ মৰ বাধ্যোৰ্ূলক ডেৰনাং। ৰপ্ৰণ্ট আইকনে ৰক্লক 

কৰক। 
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Step 

14 

দস্তাতবে পুব মদশ মন ৰৱণ্ড’ে ডেন কৰা দস্তাতবেৰবলাক পবু মদশ মন কৰৰব পাৰৰ। ইয়াৰ লগতে আপৰুন পুৰুৱা আধ্াৰ 

আপত্  িৰ্ মখন চাব পাৰৰব। েথ্যৈৰ্ূহ ডচাৱাৰ পাচে, ৰৱণ্ড’খন বি কৰৰবলল বি কৰকে ৰক্লক কৰক। 
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Step 

15 
এ া ৰপ্ৰণ্টাউ  ল’বৰ বাতব ৰৰচদ ৰপ্ৰণ্ট কৰকে ৰক্লক কৰক। 
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CELC ক্লোৱয়ি েযেহোি কৰি এেো ৰশশু নোমোাংকন কিো 
 

 
 

 

হয় ৰনব মাচন কৰক আৰু  BRN/BAN নম্বৰ প্ৰদান কৰক, ৰ্ৰদ েন্ম পঞ্জীয়ন নম্বৰ প্ৰদান কৰক। 

পঞ্জীয়ন নম্বৰ প্ৰদান কৰৰতল,  ক্লাতয়তণ্ট ৰশশুট্ৰ ৰ নাৰ্,  DOB আৰু ৰলাংগত া প্ৰদান কৰক। 

ৰ্ৰদ েন্ম পঞ্জীয়ন নম্বৰ উপলব্ধ নাই ডেতে নহয় ৰনব মাচন কৰক।. 

 
 

 

ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ আধ্াৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰক, ৰলাংগ ৰনব মাচন কৰক আৰু পাচৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ 

বাতব ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/অৰভভাৱকৰ আঙয ৰলৰ চাপ লওক। 

ড াকা: প্ৰদান কৰা আধ্াৰ নম্বৰ আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক এতকেন বযক্ৰক্ততৰ হ’ব লাৰগব। 
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ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য প্ৰদান কৰক। 

 
 

 

ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু অধ্াৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰক। 
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েৰ্া কৰা দস্তাতবেখন ৰনব মাচন কৰক আৰু দস্তাতবেখনৰ িত া লওক।. 
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ৰশশুট্ৰ ৰ িত া লওক। 
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ইয়াৰ পাচে ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ ৰৰ্েনৰ আধ্াৰ নম্বৰ উতলখ কৰা সহতে ডেওঁৰ আঙয ৰলৰ চাপ লওক। 

 
 

 

প্ৰদান কৰা বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৈৰূ্হ সবধ্োকৰণ কৰৰবৰ বাতব ৰূ্লযায়ন ৰক্লক কৰক।. 
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ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ সবধ্োকৰণৰ পাচে, ৈঞ্চালকৰ েথ্য প্ৰদান কৰৰব লাৰগব আৰু ৈিূণ ম নাৰ্াাংকনে ৰক্লক 

কৰৰব লাৰগব। 

 
 

 

নাৰ্াাংকন ডি াচ ৰৱণ্ড’ে ট্ৰঠক আতে ৰক্লক কৰক। 

 

 

নাৰ্াাংকনত া ৈিূণ ম ডহাৱাৰ পাচে, নাৰ্াাংৰকে কৰা ৰশশুট্ৰ ৰ ৰপত্ৰৰ-ৰ্ােৃৰ 

ৰ্’বাইলৰ নাৰ্াাংকন নম্বৰৰ সৈতে এ া SMS পাব। 
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CELC ক্লোৱয়ি েযেহোি কৰি ম’েোইল নম্বি আপৱডে কিোি পিৱক্ষপ 

  

 

বাৰৈন্দাৰ ৰ্’বাইল নম্বৰ আপত্  কৰৰবলল CELC ড বতল  বযৱহাৰ কৰৰব পাৰৰ। 

ৈঞ্চালকৰ ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল বযৱহাৰ কৰৰ “ৰ্’বাইল আপত্  কৰক” ৰনব মচন কৰক। 

 
 

 

OTP ৰনৰ্ মাণ কৰৰবলল ৈঞ্চালতক বাৰৈন্দাৰ ৰ্’বাইল নম্বৰ প্ৰদান কৰৰব লাৰগব। 
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ৈঞ্চালতক বাৰৈন্দাৰ অধ্াৰ,  ৈঞ্চালকৰ আধ্াৰ আৰু ৰ্’বাইলে ডপাৱ OTP ড া প্ৰদান কৰৰব লাৰগব। 

োৰ পাচে সবধ্োকৰণৰ বাতব বাৰৈন্দাৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ল’ব লাৰগব আৰু বাৰৈন্দাৰ স্পিীকৰণ পৰীক্ষা 

কৰৰব লাৰগব। 

 
 

 

.ৈঞ্চালতক ৰনেৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰনিয়ো প্ৰদান কৰৰ ৰনেৰ ৰনিয়ো প্ৰদান কৰৰব লাৰগব। 
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আ াইতকই া পদতক্ষপ ৈিলোতৰ ডচভ কৰাৰ পাচে, অৰেৰ্ ৰনিয়ো প্ৰদান কৰৰবৰ বাতব 

ৈঞ্চালতক “ট্ৰঠক আতে” ৰক্লক কৰক। 

 
 

 

ৰ্’বাইল আপত্  বাতব EID ৰনৰ্ মাণ কৰা সহতে বাৰৈন্দাই আপত্  EID বযৱহাৰ কৰৰ অৱস্থাত া 

ডিক কৰৰব পাতৰ। 
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ECMP ত্ েোয়’সমষ্টিক ত্িয আপৱডে কিোি পিৱক্ষপ 
 

  

 

েীৱনকাল পৰৰৱেমন ডৰ্নুয ৰনব মাচন কৰক। বাৰৈন্দাৰ েথ্য আপত্  কৰক ডৰ্নযুে ৰক্লক কৰক। 

 
 

 

বযক্ৰক্তগে েথ্যৰ ভাগে, বাৰৈন্দাৰ আধ্াৰ নম্বৰ, েন্মৰ োৰৰখ আৰু ৰলাংগ প্ৰদান কৰক। োৰ পাচে, 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য আপত্  কৰক ডেকবক্স ৰনব মাচন কৰক। 
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ডৰিাতৰতঞ্চচ ড বলল ৰ্াওক। 

আত্মীয় েথ্যৰ ভাগলল ৰ্াওক, ‘ৰদয়া নাই’ ডেকবক্সে ৰক্লক কৰক। 

দস্তাতবেৰ ৈাংখযা “2” বুৰল প্ৰদান কৰক ৰ্াতন আপত্  িৰ্ ম আৰু স্বীকৃৰে ৰেপ।. 

 
 

 

বাৰৈন্দােনৰ িত া লওক। 
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আ াইতকই া আঙয ৰলৰ চাপ আৰু দুতয়া া ব ুা আঙয ৰলৰ চাপ লওক। 

 
 

 

বৰৈন্দাৰ দুতয়া া আইৰৰচৰ িত া লওক আৰু আগলল ৰক্লক কৰক। 
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প্ৰদান কৰা েথ্যৈৰ্ূহৰ ৰ্ূলযায়ন কৰক আৰু বাৰৈন্দােনৰ পৰা ৰনিয়ো পাওক। 

ডচভ কৰকে ৰক্লক কৰক। 

 

 

স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰন্ট কৰক আৰু বাৰৈন্দাৰ হেয ৱাই স্বাক্ষৰ কৰাই লওক। 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

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

Page78 

 

 

 

 

চহী কৰা স্বীকৃৰে ৰেপ আৰু উন্নৰেকৰণ িৰ্ মখন অৰনবাৰ্ মভাতৱ ডেন কৰক 
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দস্তাতবে পুব ম দশ মন ৰৱণ্ড’ ডখাল খায়। ইয়াে, আপুৰন পৰুাই ডথ্াৱা আধ্াৰ আপত্  িৰ্ মখন পৰীক্ষা 

কৰৰব পাৰৰব। েথ্যৰখৰন পৰীক্ষা কৰাৰ পাচে, বিকক ৰক্লক কৰৰৰৱ ণ্ড’খন বি কৰক। 
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ৰপ্ৰণ্টাউ  ল’বলল ৰৰচদ ৰপ্ৰণ্ট কৰকে ৰক্লক কৰক। 

 

ECMP ত্ সডম’গ্ৰোৰফক ত্িয আপৱডে কিোি পিৱক্ষপ 

 
 

 

েীৱনকাল পৰৰৱেমন ডৰ্নুয ৰনব মাচন কৰক। বাৰৈন্দাৰ েথ্য আপত্  কৰক ডৰ্নযুে ৰক্লক কৰক। 
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আপৱডে কৰিেি েোৱে েোৰসন্দোই আপৱডে ফম যত্ ৰিয়ো েোৰসন্দোি নোম, আিোি নম্বি আৰু 

ৰফলডসমূহ (আপৱডে ফম যি মৱত্) পুিোওক। আগলল ৰক্লক কিক। 

 
 

 

ডৰিাতৰৱতঞ্চচ ড বলল ৰ্াওক 

আপত্ ৰ অনুতৰাধ্ৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ৈহায়কাৰী দস্তাতবেৈৰ্ূহ ৰনব মাচন কৰক। 

আপৱডেি অনুৱিোিি ওপিত্ ৰভৰি কৰি িস্তোৱেেি সাংিযো ৰিয়ক আৰু আগলল ৰক্লক 
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কিক। 

 
 

 

েোৰসন্দোি ফৱেো আৰু ৰ ৱকোৱনো এেো েোয়’সমষ্টিক হেৰশষ্টয লওক আৰু আগলল ৰক্লক 

কিক। 

 
 

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


 

 

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

Page83 

 

 

 

প্ৰদান কৰা েথ্য ৈৰ্ূহৰ ৰ্ূলযায়ন কৰক আৰু বাৰৈন্দােনৰ পৰা ৰনিয়ো পাওক। ডচভ কৰকে 

ৰক্লক কৰক। 

 

 

সঞ্চোলৱক ৰনেি আঙুৰলি চোপ ৰি সচভ কিক ৰক্লক কৰিে লোৰগে। 

 

 

স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰন্ট কৰক আৰু বাৰৈন্দাৰ হেয ৱাই স্বাক্ষৰ কৰাই লওক। 
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ৈহায়কাৰী দস্তাতবে, স্বীকৃৰে ৰেপ আৰু আপত্  িৰ্ মৰ বাধ্যোৰ্ূলক ডেন। ৰপ্ৰণ্ট অইকনে ৰক্লক 

কৰক। 
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দস্তাতবে পবু মদশ মন ৰৱণ্ড’ ডখাল খায়। ইয়াে, আপৰুন পৰুাই ডথ্াৱা আধ্াৰ আপত্  িৰ্ মখন পৰীক্ষা 

কৰৰব পাৰৰব। েথ্যৰখৰন পৰীক্ষা কৰাৰ পাচে, বিকক ৰক্লক কৰৰ ৰৱণ্ড’খন বি কৰক। 

 

 

এ া ৰপ্ৰণ্টাউ  ল’বলল ৰৰচদ ৰপ্ৰণ্ট কৰকে ৰক্লক কৰক। 
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UCL ক্লোৱয়িত্ সডম’গ্ৰোৰফক ত্িযি উন্নৰত্কিণ  কিোি সষ্টপসমূহ: 

  

 

লগ-ইন ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল বযৱহাৰ কৰৰ UCL ক্লাতয়ণ্ট ডখালক। 

আৱাৈীেনৰ আধ্াৰ নম্বৰ ৰদয়ক আৰু ডেওঁৰ েথ্য পাবলল বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য লওক। 

োৰ পাচে আেোসীি ত্িয আনকে ৰক্লক কৰক। 

 
 

 

‘ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক’ পৃষ্ঠাে উন্নৰেকৰণ িৰ্ মে ৰদয়া ৰ্তে নেযন েথ্য ৰদয়ক আৰু সনক্সে ৰক্লক কৰক। 
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উন্নৰেকৰণৰ অনুতৰাধ্ৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ৈহায়কাৰী দস্তাতবেতবাৰ ড্ৰপ্াউন ডৰ্নুযৰ পৰা 

ৰনব মাচন কৰা হয় আৰু দস্তাতবেৰ ৈাংখযাও ৰদয়া হয়। 

 
 

 

েথ্যৈৰ্ূহ পনুৰীক্ষণ কৰৰ ৰনক্তিত্ কিকে ৰক্লক কৰক। 
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ৈঞ্চালক আৰু আৱাৈীৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰনিয়ো লওক আৰু হেিত্োকিণ কিকে ৰক্লক কৰক 

 
 

 

ৈহায়কাৰী দস্তাতবে আৰু উন্নৰেকৰণ িৰ্ মখনক অৰনবাৰ্ মভাতব ডেন কৰা হয় 
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ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য উন্নৰেকৰণ ৈিণূ ম কৰৰবলল েমো কিকে ৰক্লক কৰক. 

 
 

 

স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰণ্ট কৰৰবলল িৰচি ৰপ্ৰি কিকে ৰক্লক কৰক 
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UCL ক্লোৱয়িত্ আৱলোকৰচত্ৰ উন্নৰত্কিণ কিো সষ্টপসমূহ: 

 

 
 

 

আেোসীি আিোি নম্বি ৰদয়ক আৰু ডেওঁৰ েোয়’সমষ্টিক লওক আৰু েোৰসন্দোি ত্িয আনকে 

ৰক্লক কৰক। 

 
 

 

‘ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক’  পৃষ্ঠাত াে “আৱলোকৰচত্ৰ উন্নৰত্কিণ” বক্সত া ৰনব মাচন কৰক ডনক্স  ৰক্লক কৰক 
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ৈহায়কাৰী দস্তাতবেৰ ৈাংখযা “১”  বুৰল ৰদয়ক মোৱন উন্নৰত্কিণ ফম যিন 
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এৰেয়া আৱলোকৰচত্ৰ গ্ৰোফ ড বলল ৰ্াওক আৰু আেোসীি আৱলোক ৰচত্ৰ ৰক্লক কৰক 

 
 

 

পুনিীক্ষণ সেে ৰক্লক কৰক আৰু উন্নৰেকৰণ কৰা েথ্য ৈৰ্হূ আৱাৈীেনৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰক। 

ডশষে সচভ ৰক্লক কৰক। 
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ৈঞ্চালক আৰু আৱাৈীৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰনিয়ো লওক। হেিত্োকিণ কিকে ৰক্লক কৰক 

 
 

 

আৱাৈীই পুৰাই ৰদয়া উন্নৰেকৰণ িৰ্ মখন ডেন কৰৰ আপল’্ কৰক। 
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ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যৰ উন্নৰেকৰণ ৈৰ্াে কৰৰবলল েমো কিকে ৰক্লক কৰক 

 
 

 

স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰণ্ট কৰৰবলল িৰচি ৰপ্ৰি কিকে ৰক্লক কৰক 
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পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ প্ৰক্তিয়োি আিম্ভৰণৱত্  GPS  চোইাংক কিো সষ্টপসমূহ (ECMP ক্লোৱয়ি) 

 
 

 

• িা ম ডৰ্নুয ডখালক 

• কণ্তিাল ডপতনলে ৰক্লক কৰক 

• ৰৱণ্ড’েিায়াৰ ৱালে ৰক্লক কৰক 

• ৰৱণ্ড’েিায়াৰ ৱাল বি কৰক 

• ডৈািঁাতল থ্কা ৰৱণ্ড’ে ডখাল খাব 

• বি কৰৰবলল ৰেৰনও াতৰ ৰ্অ’  বু ৰ্ ৰক্লক কৰক 

• অ’ডক বু াৰ্ ট্ৰ পক 

• আতপানাৰ ৰচতিৰ্ত া ৰৰিা ম কৰক 

• GPS আৰম্ভ কৰক 

 

 

 

• ৈকতলা ৈাংতৰ্াৰগে ৰ্ন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰক 

• পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণ্টৰ প্ৰৰেত া পষৃ্ঠাতে এই বাৰ্াল থ্াতক (বাওঁিাতল েলে), ৰৰ্ ডৰ্ৰচনৰ লগে 

ৈাংতৰ্াৰগে সহ থ্কা ৈকতলাতবাৰ ৰ্ন্ত্ৰক ডদখুৱায় 
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 “GPS ৰ্ন্ত্ৰ” আইকনত াে ৰক্লক কৰক 

 GPS আৰম্ভ কৰক বু াৰ্ত াে ৰক্লক কৰক 

 

 

 

“GPS ৰ্ন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰা সহতে” অৱস্থাত া পৰীক্ষা কৰক 
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অৱস্থা চাওক- ৰঙা অৱস্থা আেঁৰৰতে আৰু নেযন ক’অৰ্মতন ৈৰ্ূহ ডদখৱুাইতে 

 
 

 

“ডবণ্ডতৰ ত া ৯৬০০” ৰহচাতপ ৰনব মাচন কৰক 

GPS চাইাংক পৃষ্ঠাত া ৈিূণ ম ডহাৱাৰ পাচে ৈঞ্চালকৰ চাইাংক পষৃ্ঠাত া ওলাই আৰহব 

 

সপৱকে আৰু সঞ্চোলক চোইাংক কিো সষ্টপসমূহ (UCL আৰু ECMP ক্লোৱয়ি) 

 

 ক্লাতয়ণ্টে প্ৰহৰ্বাৰ লগ-ইন কতৰাতে ৈঞ্চালকৰ েথ্য ৰচাংি’নাইেকৰত া বাধ্যোৰ্ূলক, ৰ্াৰ বাতব ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক 

ৰনেৰ ৰ্’বাইল নম্বৰত া আধ্াৰৰ লগে পঞ্জীভযক্ত কৰাত াও বাধ্যোৰ্ূলক। 

 ৰ্নে ৰাৰখব: ৰ্ৰদৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক ১০ ৰদনৰ বাতব লগ ইনন কতৰ ডেতে ৈঞ্চালকৰ েথ্যৈৰ্ূহ আতকৌ ৰচাংি’নাইে 

কৰৰব লাৰগব 

 ৈঞ্চালকৰ েথ্য ৰচাংি’নাইে কৰা (চাইাংকৰ বাতব ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকৰ পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ থ্াৰকব লাৰগব আৰু ৰ্ৰদ 

ৈঞ্চালতক ১০ ৰদনললতক লগ-ইন নকতৰ ডেতে আতকৌ চাইাংক কৰৰব লাৰগব) 
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পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণ্টে থ্কা ৈঞ্চালক চাইাংক পৃষ্ঠাত াে ৰক্লক কৰক 

 
 

 
 

 

আপল’্ কৰৰবলল “বাৰক থ্কা ডপতক ৈৰ্ূহৰ”  েথ্য পৰীক্ষা কৰক 
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“ৈিূণ ম চাইাংক” ে ৰক্লক কৰক আৰু োৰ পাচে  “ৈঞ্চালক চাইাংক” ে 

 

 

 

“ৈিূণ ম ডপতক  চাইাংক” ৈিণূ ম ডহাৱাৰ পাচে ৰনিয়ো ডৰ্তচেত া চাওক 

 

 

 “ৈঞ্চালক চাইাংক” ে ৰক্লক কৰক আৰু চাইাংক আৰম্ভ ডহাৱালল ৰওঁক 

 প্ৰক্ৰিয়াত া ৈিণূ ম ডহাৱাৰ পাচে অ’ডক ৰক্লক কৰক 
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 ৈঞ্চালকৰ পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰত াে ডপাৱা OTP ড া ৰদয়ক 

 প্ৰক্ৰিয়াত া ৈিণু ম হ’বলল চকু অথ্বা আঙয ৰলতৰ ৰনিয়ো প্ৰদান কৰক 

 

 

 

ৰনিয়ো স্ক্ৰীনখন অহালল ৰওঁক 
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সঞ্চোলক/প যৱেক্ষকি েোৱে েোিযত্োমূলক সেকৰলষ্ট/প্ৰক্তিয়ো 
 

 
ভোলিৱি পুৰুেো পঞ্জীয়ন/শুিিৰণ ফম যিনি হেিত্োকিণ কিো 

 দস্তাতবে ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ বাতব পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া 

দস্তাতবেৰ েথ্যৰ লগে ভালদতৰ পুৰুৱা আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ িৰ্ মখনৰ 

েথ্যৰখৰন সবধ্োকৰণ কৰৰব লাৰগব। 

 পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ কৰা পঞ্জীয়নে- আধ্াৰ পঞ্জীয়ন 

শুধ্ৰৰণ িৰ্ মখনে আৱাৈীৰ লগে ডেওঁৰ নাৰ্, পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ আধ্াৰ 

নম্বৰ/EID আৰু আচল ৈিকমৰ প্ৰৰ্াণৰ সবধ্োকৰণ কৰৰব লাৰগব 

 ৫ বেৰৰ েলে ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে পৰৰচয় আৰু ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণৰ ডকাতনা 

সবধ্োকৰণ কৰা নহয়, োৰ ৰবপৰীতে ভালদতৰ পৰুুৱা আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ 

িৰ্ মখনে ৰদয়া েন্মৰ প্ৰৰ্াণৰ আচল প্ৰৰ্াণ পত্ৰ, ডকাতনা এেন ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ 

আধ্াৰ নম্বৰ/EID ৰ সবধ্োকৰণ কৰৰব লাৰগব 

 পৰৰচয়কেমা ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ বাতব আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ িৰ্ মখনৰ পৰৰচয়কেমাৰ নাৰ্ আৰু আধ্াৰ নম্বৰ ডৰক্ম কৰৰ 

ৰাৰখব লাৰগব। পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণণ্টে পৰৰচয়কেমাৰ েথ্যৈৰ্ূহ থ্াৰকব লাৰগব 

 পঞ্জীয়ক কৰৰবলল অহা বযক্ৰক্তেনৰ ৰ্’বাইল নম্বৰ বাধ্োৰ্ূলকভাতৱ পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ িৰ্ মখনে ৰদয়া হয় 

 

 
সম্পূণ য নোম 

 দস্তাতবে ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ বাতব নাৰ্ত া ৰদয়াৰ আগে আৱাৈীই পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া 

দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ সবধ্োকৰণ কৰক 

 আৱাৈীৰ নাৰ্ লওতে েলে ইয়া ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ ৰ্াৰন চৰলব 

– ৈিূণ ম নাৰ্ ৰদয়ক- ডেওঁৰ ৈিণূ ম নাৰ্ত া ক’বলল কওক আৰু ডৈইত া ৰলখক। উদাহৰণস্বৰূতপ 

এেন আৱাৈীই ৰনেৰ নাৰ্ত া ৰভ ৰবেয়ন বুৰল ক’ব পাতৰ ৰকন্তু ডেওঁৰ ৈিূণ ম নাৰ্ত া ডভাং 

কেৰৰ্ণ ডবােয়ন হ’ব পাতৰ। ৰৰ্িাৰ, ৰৰ্ে, ৰৰ্তেচ, ডৰ্েৰ অৱৈৰপ্ৰাে, ্° ৰ দতৰ উপাৰধ্তবাৰ ৰনৰদব 

– ডকৰেয়াবা নৱোেক অথ্বা ৰশশুৰ েন্মৰ প্ৰৰ্াণৰ ৰৈহঁেৰ নাৰ্ নাথ্াতক। ডেতন ডক্ষত্ৰে আৱাৈীেন 

ক ৰশশুট্ৰ ৰ বাতব প্ৰস্তাৰৱে নাৰ্ত া ক’বলল কওক আৰু কওক ডৰ্ পঞ্জীয়নে নাৰ্ ৰদয়াত া ৰকৰ্ান প্ৰতয়ােনীয় আৰু 

পঞ্জীয়ন িৰ্ মে ৰদয়া ডৈই নাৰ্ত াতক বযৱহাৰ কৰৰবলল কওক 

– ৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণৰ প্ৰতয়ােন নহয় ৰকন্তু োৰ ৰবপৰৰতে েন্মৰ প্ৰৰ্াণ আৰু 

েন্মৰ প্ৰৰ্াণ পত্ৰে ৰদয়া ডকাতনা এেন ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ আধ্াৰ নম্বৰৰ প্ৰতয়াে নহয় 

 

ৰলাংগ 

 পুৰুষৰ বাতব M 
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 ৰ্ৰহলাৰ বাতব F 

 িাঞ্চতেণ্ডাৰৰ বাতবT 

 

েন্মি ত্োৰিি 

 ৈম্বৰিে ৰিল্ডে আৱাৈীৰ েন্মৰ োৰৰখ ৰদয়ক ৰ্’ে ৰদন, ৰ্াহ আৰু বেৰ থ্াতক 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীই েন্মৰ োৰৰখৰ বাতব দস্তাতবে ৰভৰিক প্ৰৰ্াণ ৰদতয় ডেতে “সবধ্োকৰণ কৰা 

সহতে” বক্সত া ডেক কৰক আৰু আৱাৈীই ৰদয়া দস্তাতবেৰ নাৰ্ৰ ড্ৰপ্াউন 

দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ পৰা ৰনব মাচন কৰক 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীৰ েন্মৰ প্ৰৰ্াণৰ বাতব ডকাতনা দস্তাতবে নাই ডেতে েন্মৰ োৰৰখ লওক আৰু “ডঘাৰষে কৰা সহতে” বক্সত া 

ডেক কৰক 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীই েন্মৰ ৈট্ৰঠক োৰৰখ ক’ব ডনাৱাতৰ আৰু ডকৱল ৰনেৰ বয়ৈত া কয় ডেতে ৈঞ্চালতক বয়ৈৰ লগে 

ৈম্বৰিে ৰিল্ডওে বয়ৈত া ৰদব লাতগ। চি ্ডৱতৰ স্বয়াংক্ৰিয়ভাতৱ েন্মৰ োৰৰখত া ৰহচাপ কৰৰ ল’ব 

 
স্থোয়ী ষ্টিকনো আৰু স োগো স োগি ত্িয 

 আৱাৈীই ডকাৱা ৰ্তে ৰ্াৰিৎৰ ট্ৰঠকনাৰ েথ্য ৰদয়ক 

 দস্তাতবে ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ ডক্ষত্ৰে ট্ৰঠকনা ৰদয়াৰ আগে আৱাৈীই ৰদয়া ট্ৰঠকনাৰ 

প্ৰৰ্াণৰ দস্তাতবেৰ সবধ্োকৰণ কৰক 

 PIN ডকা্ আৰু ডলণ্ড ৰ্াকমৰ সৈতে ৈিূণ ম ট্ৰঠকনাত া ৰদয়ক 

 স্থানীয় ভাষাৰ িাঞ্চৰল াতৰষযন উচ্চাৰণ আৰু অনয কাৰণৰ বাতব ভযল হ’ব পাতৰ আৰু ডৈইবাতব ডৰ্নুতৱলভাতৱ 

শুধ্তৰাৱাৰ প্ৰতয়ােন হ’ব পাতৰ আৰু আৱাৈীৰ দ্বাৰা ৰনিয়ো প্ৰদান কৰৰব 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীই ৰদয়া দস্তাতবে ট্ৰঠকনাৰ ড্ৰপ্াউনৰলিে নাই ডেতে ই ট্ৰঠকনাৰ গ্ৰহণতৰ্াগয িদস্তাতবে নহয় আৰু 

আৱাৈীক গ্ৰহণীয় ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ ৰদবলল ডকাৱা হ’ব পাতৰ। ডেতনতবাৰ ডক্ষত্ৰে আৱাৈীই গ্ৰহণীয় দৈযাতবে 

ৰনৰদয়াললতক পঞ্জীয়ন কৰা নহয় 

 আিোি পঞ্জীয়ন/উন্নৰত্কিণ ফম যত্ আেোসীি ম’েোইল নম্বি ৰিে লোৰগে। ইয়োি লগৱত্ আেোসীক অেস্থোত্ 

আপৱডে আৰু ৰেৰভন্ন আিোি ৰভৰিক সসেোি েযেহোিি েোৱেই-সমইল ৰিেলল উৎসোৰহত্ কৰিে লোৱগ। 

 

আেোসীি লগত্ সম্পকয (পৰিৰস্থৰত্ ওপিত্ ৰভৰি কৰি) 

 ই পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ কৰা পঞ্জীয়নৰ বাতব প্ৰতৰ্ােয 
 ৰপেৃ/ৰগৰৰতয়ক/অৰভভাৱক অথ্বা ৰ্ােৃ/সঘণীতয়ক/অভীভাৱকৰ ৰিল্ড পৰুুৱাত া 

এ া বাধ্যেৰ্ূলক নহয়। ৰ্ৰদ আৱাৈীই ডৈই েথ্য ৰদতয় ডেতে ডৈই েথ্য ৰদব লাতগ 
 ৰ্ৰদ আৱাৈীই ৈিকম ক’ব ৰনৰবচাতৰ ডেতে “আৱাৈীৰ লগে ৈিকমে” “ৰদয়া নাই” েকবক্সত া 

ৰনব মাচন কৰক 
 ৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/ৈম্বিীয় বযক্ৰক্তৰ আধ্াৰ নম্বৰ/EID ৰদয়াত া 

বাধ্যোৰ্ূলক  
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ৰডচক্ল’েোি 

আিোি (ৰেৰিি আৰু অনযোনয চোেৰচডী, লোভ আৰু সসেো ৰিেলল লক্ষয সলোেো) অৰিৰনয়ম, ২০১৬ ি ভোগ ৩(২) ি 

অিীনত্ িকো ৰডচক্ল’েোি: 

 আৱাৈীই ৰ্াতে এই ৰ্’চক্ল’োৰে ৰনেৰ চহী/বু া আঙয ৰলৰ চাপ ৰদতয় এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 আৱাৈীই এই ৰ্চক্ল’োৰৰ গুৰুত্ব ক’ব লাৰগব 

 
সঞ্চোলক আৰু আেোসীই কিো পুনিীক্ষণ 

 ৈঞ্চালতক আৱাৈীৰ পঞ্জীয়ন ডশষ কৰাৰ আগে প্ৰতয়ােনীয় ৰিল্ডৈৰ্ূহ পৰ  শুনাব লাতগ। ৈঞ্চালতক েলে ৰদয়া 

ৰিল্ডৈৰ্ূহ আতকৌ ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ: 

– আৱাৈীৰ নাৰ্ৰ বানান (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– শুদ্ধ ৰলাংগ (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– শুদ্ধ বয়ৈ/েন্মৰ োৰৰখ (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– ট্ৰঠকনা- PIN ডকা্; ৰবক্ৰল্ডাং; গাওঁ/চহৰ/নগৰ; ক্ৰেলা; ৰােয (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– ৈিকমৰ েথ্য- ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/সঘণীতয়ক অথ্বা ৰগৰৰতয়ক/অৰভভাৱক; ৈম্বিীয় বযক্ৰক্তৰ নাৰ্ (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– আৱাৈীৰ ৈট্ৰঠক আৰু স্পি আতলাকৰচত্ৰ (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– ৰ্’বাইল নম্বৰ (বাধ্যোৰ্ূলক) 

– ই-ডৰ্ইল ID (বাধ্যোৰ্ূলক নহয়) 

 ৈঞ্চালতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ ৰৰ্তবাৰ ৰিল্ডে ডকাতনা েথ্য ৰদয়া ডহাৱা নাউ ডেতনতবাৰ ৰিল্ডে NA, N/A 
অথ্বা ND ৰ দতৰ ডকাতনা শব্দ নাই 

 িৰ্ মখনে ৰৰ্ ডবালাক ৰিল্ড বাধ্যোৰ্ূলক নহয় আৰ বাৰৈন্দই ডকাতনা েথ্য ৰদয়া নাই ডেতনতবাৰ ৰিল্ড খাৰল ৰাখক 

 পঞ্জীয়ন আতবদনে ৰদয়া ৈকতলা েথ্যৰ বাতব আৱাৈীৰ পৰা ৰনিয়ো ল’ব লাতগ আৰু পঞ্জীয়ন ৈিণূ ম কৰাৰ আগে 

আৱাৈীৰ পৰা স্থানীয় ভাষাৰ অনবুাদতবাৰ সবধ্োকণ ম কৰৰব লাতগ 

 
সঞ্চলক/প যৱেক্ষক/পৰিচয়কত্যো/পৰিয়োলি মূল সিসযি চোইন অফ 

 ৈঞ্চালতক প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন নুেৰ আঙয ৰলৰ চাপ ৰদ চাই অি কৰৰব লাতগ 

 পৰ্ মতবক্ষকৰ চাইন অি এৰিতভ  কৰা হয় আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ৰ ডক্ষত্ৰে ৰদয়া হয় 

 ৫ বেৰৰ েলে ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে েৰিে সহ থ্কা ৰপেৃ-ৰ্ােৃ/ৈম্বিীয় বযক্ৰক্তৰ বায়’ডৰ্ট্ৰি 

ক ৰনিয়ো ডলাৱা হয় 

 পৰৰচয়কেমা/পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ কৰা পঞ্জীয়নৰ ডক্ষত্ৰে পৰৰচয়কেমা/ 

পৰৰয়ালৰ ৰ্ূল ৈদৈযৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰনিয়ো ডলাৱা হয় 
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স্বীকৃৰত্ ৰশ্লপি ৰপ্ৰৰিাং 

 ৈঞ্চালতক EID (পঞ্জীয়ন ID) থ্কা স্বীকৃৰে ৰেপ ৰপ্ৰণ্ট কৰৰব লাতগ 

 আৱাৈীই ডৈই ৰেপখনে চহী কৰৰ ৈঞ্চালকক ডেৰনাং ৰ বাতব ৰদব লাতগ 

 

 
েোিযত্োমূলক সস্কৰনাং 

 পঞ্জীয়ন ৈিণূ ম কৰৰবলল আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ িৰ্ ম, আচল ৈহায়কাৰী দস্তাতবে আৰু চহী 

কৰা EID (পঞ্জীয়ন ID) থ্কা স্বীকৃৰে ৰেপ ডেন কৰৰব লাতগ 

 ৈকতলাতবাৰ দস্তাতবে আৱাৈীক ঘৰুাই ৰদব লাতগ আৰু ৈঞ্চালতক এখতনা ৰাৰখব নালাতগ 

 

েোয়’সমষ্টিক ডোেো ল’েলল ৰেস্তোৰিত্ ৰনৱিযশনো 
 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ্া া, ৰৰ্ সহতে আঙয ৰলৰ চাপ আৰু আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ল’বৰ বাতব STQC ৰ দ্বাৰা 

প্ৰৰ্াৰণে বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰ বযৱহাৰ কৰৰব লাৰগব। প্ৰৰ্াৰণে বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰৰ োৰলকা STQC ৰ ডৱবচাই ে আতে 

http://www.stqc.nic.in/ 

 

 অঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা িৰ্ত া সহতে প্ৰথ্তৰ্ বাওঁহােৰ চাৰৰ া আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা আৰু োৰ পাচে ডৈাহঁােৰ চাৰৰ া 

আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা আৰু োৰ পাচে দু া বু া আঙয ৰলৰ চাপ 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰে আঙয ৰলৰ চাপ ল’বলল আঙয ৰল ডকই া 

ভালদতৰ ৰাৰখব লাৰগব 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰে ডকাতনা ডপানপ ীয়া ডপাহৰৰ ৰক্ৰি 

পৰৰব ডনাৱাৰৰব। আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা ৰ্ন্ত্ৰে থ্কা 

ইক্ৰণ্ডতক ৰৰ ৈহায়ে আঙয ৰলতকই া ৈট্ৰঠক ঠাইে থ্ওক 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰে আঙয ৰলতকই া ৈট্ৰঠক ৰদশে ৰাৰখব লাৰগব 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰত াে ডেত নখন চিা কৰৰবলল ৰ্াতে 

ৰ্াতে ধ্ৰুল নলগা কাতপাৰ এখন বযৱহাৰ কৰক 

 আতঁচাৰ, অস্পি আতলাকৰচত্ৰ অথ্বা আধ্ালক আতলাকৰচত্ৰ আৰহতল ৰ্াতে ৰ্াতে ৰ্ন্ত্ৰতকই া পৰীক্ষা কৰক 

 আঙয ৰলৰ চাপ নহা, ৰেৰে থ্কা/অস্পি আঙয ৰলৰ চাপ, বহয  পােল আঙয ৰলৰ চাপ অহাৰ ৰ্ূল কাৰণ সহতে ভালদতৰ ডোৰ 

ৰনৰদয়া ৰ্াৰ িলে ডবয়া ৰ্ানৰ আঙয ৰলৰ চাপ আতহ 

 আৱাৈীেনৰ হােতকইখন চিা হ’ব লাৰগব (ডকাতনা ৰ্াট্ৰ , ডেল থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব)। ৰ্ৰদ প্ৰতয়ােন হয় ডেতে 

আৱাৈীেনক পানী আৰু চাতবাতনতৰ হাে ধ্বুলল কওক 

আঙুৰলি চোপ সলোেো 
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 আঙয ৰল ডকই া অৰে ৰ্াত্ৰা শুকাণ অথ্বা ৰেৰে থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব 

 আৱাৈীেনক বাওঁহাে/ডৈাহঁাে/বু া আঙয ৰলৰ চাপতলাৱা ডেনাৰে চাৰৰ া আঙয ৰলৰ চাপ 

ল’বৰ বাতব ভালদতৰ থ্’বলল অনুতৰাধ্ কৰক ৰ্াতে আঙয ৰলতকই াৰ লগে ভালদতৰ 

ৈিকমে আতহ আৰু আঙয ৰলৰ চাপতকই াৰ আকাৰ ্াঙৰ হয় 

 আঙয ৰলতকই া ৰ্াতে আঙয ৰলৰ চাপতলাৱা ডেনাৰে প্ৰথ্ৰ্ গাটঁ্ৰঠত াললতক ডচতপ া সক 

ডথ্াৱা হয় এই কথ্াত া ৰনক্ৰিেকৰক 

 ৰ্ৰদ স্বয়াংক্ৰিয়ভাতৱ আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা নহয় ডেতে ৈঞ্চালতক ডোৰ কৰৰ ৪ বাৰ 

আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱাব লাতগ ডৰ্ৰেয়াললতক আ াইতকই া লাই  ডৈউেীয়া সহ নাৰ্ায় 

 ৰ্ৰদ আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱাে বযথ্ ম হয় ডেতে ৈঞ্চালতক োৰ প্ৰৰেকাৰ ৰবচাৰৰব লাতগ। চি ্ডৱতৰ ৰদয়া ডকই াৰ্ান কৰৰব 

লগা প্ৰৰেকাৰ সহতে: 

 আঙয ৰলৰ ৈাংখযা থ্কা আঙয ৰলতকই াৰ লগে ৰৰ্লা নাই 

– আঙয ৰলতকই া ভালদতৰ ৰখা ডহাৱা নাই 

– বহয  ডবৰে ডোৰ (কাৰ্ৰ িলে) 

– বহয  কৰ্ ডোৰ 

– ৰ্ােৰ অাংশ নাই 

– বহয  ডবৰে ঘাৰৰ্ থ্কা (ৰেৰে থ্কা =) 

– বহয  ডবৰে শুকান সহ থ্কা 

 ৰথ্য় সহ থ্কা অৱস্থাে আঙয ৰলৰ চাপ ভালদতৰ আতহ 

 ৰ্ৰদ আঙয ৰল ডবৰে আতে ডেতে ডবৰেলক থ্কা আঙয ৰলত া বাদ ৰদ ৰ্ূল আঙয ৰলতকই াৰ চাপ লওক 

 আঙয ৰলৰ চাপলওতে ৰ্াতে আঙয ৰলতকই া ভালদতৰ ৰখা হয় এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 ৰ্ৰদ ডকাতনা এ া আঙয ৰল নাই ডেতে নথ্কা আঙয ৰলত া ৰনব মাচন কৰৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ ৈঞ্চালন পদ্ধৰে বযৱহাৰ 

কৰক 

 

 ডৈা ঁআৰু বাওঁ চকু ৰ্াতে ভালদতৰ এতক্াল আচঁে থ্াতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক আ 

ৰু ই ৰ’ল এাংগল ৰনধ্ মাৰণ কৰাে ভালদতৰ ৈহায় কতৰ 

 আৱাৈীেন এ া ডপান অৱস্থাে বৰহব লাৰগব, আতলাকৰচত্ৰ লওতে বহাৰ দতৰ 

 চিতেৰত াতৱ আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰৰ গুণাগুন ৰনধ্ মাৰণ কৰৰব পাতৰ। প্ৰথ্তৰ্তেই এ া আতলা 

ক ৰচত্ৰৰ গুণৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৰ্াতে ৈঞ্চালকক আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ ৈঁহাৰৰ ৰদতয়। 

চিতেৰত াতৱ ৈঞ্চালকক প্ৰৰেকাৰৰ উপাতয়া প্ৰদান কতৰ। চিৎতৱতৰ প্ৰদান কৰা ডকই াৰ্ান প্ৰৰেকাৰ সহতে: 

– অৱতৰাধ্ (আইৰৰচৰ ভাতলৰ্ান অাংশ ডদখা ডৰ্াৱ নাই) 

– আইৰৰচ স্পিভাতৱ অহা নাই 

আইৰিচি আৱলোকৰচত্ৰ সলোেো 
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– ভযললক ডচাৱা সহতে (আৱাৈীই ডবতলগ িাতল চাই আতে) 

– চকুৰ ৰ্ৰণ ভালদতৰ অহা নাই 

 আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱা পদ্ধৰেত া ডপাহৰৰ ওপৰে ৰনভমৰশীল। আৱাৈীৰ চকুে ডকাতনা ডপানপ ীয়া অথ্বা 

কৃক্ৰত্ৰৰ্ ডপাহতৰ প্ৰভাৱ ডপলাব ৰনৱাৰৰব 

 ৰ্ন্ত্ৰত া ভালদতৰ ধ্ৰৰ ৰাৰখব লাৰগব, ৰ্ৰদ আৱাৈীই ৰ্ন্ত্ৰত া ধ্ৰৰব লগা হয় ডেতে পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক 

আৱাৈীেনক ৰ্েত া ভালদতৰ ধ্ৰাে ৈহায় কতৰাব পাতৰ 

 ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰ লওতে বযৱহাে কৰা ড বুল লাই ত া আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাৰ ৈৰ্য়ে বি কৰৰ ৰাৰখব লাতগ 

 আৱাৈীৰ চকুে ডপানপ ীয়ালক ৈৰু্ মৰ ডপাহৰ অথ্বা ডকাতনা উজ্জ্বল ডপাহৰ পৰৰতল চকুৰ প্ৰৰেচ্ছৰবৰ ৈৃট্ৰি হ’ব আৰু গাৰ 

িলে ডবয়া ৰ্ানৰ আতলাকৰচত্ৰ আৰহব 

 ৈঞ্চালতক আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ লওতে আৱাৈীেনক ডকতৰ্ৰালল ডপানপ ীয়ালক চাবলল, চকুতকই া বহললক 

ডৰ্ৰলবলল ক’ব লাতগ আৰু চকু ট্ৰ প নাৰ্াৰৰবলল ৰনতদমশনা ৰদব লাতগ 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীই আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাে অশাৰে পাইতে আৰু পনুৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাৰ প্ৰতয়ােন হয়, ডেতে 

ৈঞ্চালতক োৰ আগৰ স্ক্ৰীনলল সগ োৰ েথ্যৰখৰন পৰুাব লাতগ আৰু োৰ পাচে আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ল’ব লাতগ। ইয়াৰ 

িলে আৱাৈীেতন আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ লওতে ৈঘতন চকুতৰ্লাৰ অশাৰেৰ পৰা অলপ উপশৰ্ পাব 

 ৈঞ্চালতক আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ লওতে স্ক্ৰল কৰৰ থ্কা, স্ক্ৰীনখন অগা-ৰপো কৰৰ থ্কাৰ ৰবপৰীতে সধ্ৰ্ ম ধ্ৰৰব লাতগ 

আৰু ৰ্ন্ত্ৰত াৰ ৈঁহাৰৰলল ৰ’ব লাতগ 

 ৰ্ৰদ আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাে ৈিলন হয় ডেতে ৈঞ্চালতক আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ৪ বাৰ ল’ব লাতগ 

 

 অৱস্থা: ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰ লওতে ৈঞ্চালতক আৱাৈীেনক ৰনেৰ অৱস্থা 

ৈলাবলল অথ্বা ৈট্ৰঠক অৱস্থাে বৰহবলল ডকাৱাৰ ৰবপৰীতে ডকতৰ্ৰাত া ভালদ 

ডৰ ৰৰ্লাব লাতগ। আগৰ পৰা আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাৰ দৰকাৰ ৰ্াতন ৰ্ৰূ ঘৰুাব নালা 

ডগ অথ্বা ৰহলাব নালাতগ 

 ি’কাচ: ৰ্ন্ত্ৰত াতৱ অত াি’কাচ আৰৰঅত া ডকপ্সাৰ সবৰশিযতবাৰ বযৱহাৰ 

কৰৰব লাতগ। 

ওতলাৱা আতলাকৰচত্ৰখনে ডকাতনা ৰ্’ষযনোৰ, কৰ্ অথ্বা ডবৰে এক্সপ’োৰ,  

অপ্ৰাকৃৰেক ডপাহৰ অথ্বা ডৰৰ্তয়ল ৰ্িষ মযন থ্াৰকব নালাতগ 

 ৰ্ুখাকৃৰে: ৰ্ুখাকৃৰেতয় স্বয়াংক্ৰিয়ভাতৱ ৰ্ুখ ৰচনাক্ত কৰাে ভূৰৰ্কা পালন কতৰ আৰু ৰ্ানুহৰ চ 

কুৰ চাৱৰনতো প্ৰভাৱ ডপলায়। ৰ্ুখখনৰ ডকাতনা ৰ্ুখাকৃৰে (নহঁহালক) ৰনৰদয়ালক,  

ওঠ োৰপ ৰাৰখ আৰু দুতয়া া চকু ডৰ্ৰল আতলাক ৰচত্ৰ ল’ব লাতগ 

 ডপাহৰ: ৰ্ুখ ৰচনাক্ত কৰাে কৰ্ ডপাহতৰ বহয  প্ৰভাৱ ডপলায়। ৰ্ানুহ ৈঞ্চালতক কৰ্ ডপাহৰ থ্কা আতলাকৰচত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া 

আৰু ৰচনাক্ত কৰাে ৈৰ্ৈযাৰ ৈনু্মখীন হ’ব পাতৰ। ভাল আৰু ৈকতলাতে ৈৰ্ানলক ডপাহৰ পৰৰ থ্কা ডপাহৰ বযৱস্থা 

বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ ৰ্াতে ৰ্ুখে,   চকুে ডকাতনা চানঁ পতৰ আৰু ডকাতনা হ স্প  নাথ্াতক। পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহা 

ৰ্ানুহৰ ওপৰে ডকাতনা ডপাহৰ পৰৰব নালাতগ ৰ্াতে ডকাতনা চাৰঁ ৈটৃ্ৰি নহয়। লাই ৈৰ্ূহৰ ডপাহৰ কৰ্াব লাতগ আৰু 

পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহা ৰ্ানুহেনৰ ট্ৰঠক আগে ৰাৰখব লাতগ ৰ্াতে চকুৰ েলে ডকাতনা চানঁ পতৰ 

মুিি আৱলোকৰচত্ৰ সলোেো 
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 েশৰ্া: ৰ্ৰদ ডকাতনা এেন বযক্ৰক্ততয় ৈাধ্াৰণতে েশৰ্া ৰপতি ডেতে েশমো ৰনৰপন্ধোলক আৱলোকৰচত্ৰ ল’েি েোৱে 

পৰাৰ্শ ম ৰদয়া হয় 

 অনযবস্তু: ৰ্খুৰ ডকাতনা অাংশ ঢাৰক ৰখা বস্তু বযৱহাৰ কব মলল ৰদয়া নহয়। ইয়াৰ লগতে পাগুৰৰৰ দতৰ বস্তু ধ্াৰৰ্ মক, 

পাৰিৰৰক কাৰণৰ বাতব বযৱহাৰ কৰৰবলল ৰদয়া হয় 

 ৈঞ্চালকৈকলক আ াইেলক ভালদতৰ ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰ ল’বৰ বাতব প্ৰৰশক্ষণ ৰদয়া হয় ৰ্াতে চি ্ডৱৰৰ ৈকতলা 

প্ৰতয়ােনৰখৰন ৈিণূ ম হয় 

 ৰশশুৈকলৰ বাতব ডেওঁতলাতক ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ ডকালাৰ বৰহ আতলাকৰচত্ৰ উঠাত া গ্ৰহণতৰ্াগয, ৰকন্তু এই কথ্াত া ৰনক্ৰিে 

কৰৰব লাতগ ৰশশুট্ৰ ৰ ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰৰ লগে ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ ৰ্ুখৰ আতলাকৰচত্ৰ নাতহ 

 ৰৰ্ ৰবলাক ডক্ষত্ৰে আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাে বযথ্ ম সহতে ডেতনতবাৰ ডক্ষত্ৰে প্ৰৰেকাৰৰ প্ৰতয়ােন। চি ্ডৱতৰ প্ৰদান কৰা 

ৰকেয ৰ্ান প্ৰৰেকাৰ সহতে: 

– ডকাতনা ৰ্ুখ নাই 

– আৱাৈীেন বহয  দৰুে আতে  (আতলাকৰচত্ৰখনে চকুতকই া ৯০ েলক কৰ্ দৰূে আতে) 

– আৱাৈীেন বহয  ওচৰে আতে (আতলাকৰচত্ৰখনে চকুতকই া আতলাকৰচত্ৰখনৰ পুেলৰ একেৃেীয়াাংশেলক ডবৰে 

আতে) 

– অৱস্থা (ডপানলক চাওক) 

– ভালদতৰ ডপাহৰ পৰা নাই 

– ৰ্ুখৰ বহয  কৰ্ দৃ ো (বস্তুত া ৰ্ানুহৰ ৰ্ুখ বৰুল ৰচনাক্ত কৰৰব পৰা নাই) 

– অৱস্থা (আতলাকৰচত্ৰখনে  য়াউন এাংগল ১১।৫ ৰ্ৰগ্ৰ েলক ডবৰে) 

– ভালদতৰ ডপাহৰ পৰা নাই (আতলাকৰচত্ৰখনে) 

– ভযল পিৃভূৰৰ্ (আতলাকৰচত্ৰখনে) 

পৰ্ মাে পৰৰৰ্াণ ডপাহৰ পৰা নাই (আতলাকৰচত্ৰখনে ৰ্ুখে ডবয়া ৰ্ানৰ চা ঁপৰৰতে) 
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অধ্যায় 6: বযৰেিৰ্ৈঞ্চালন 
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অধ্যায়৬: বযৰেিৰ্ৈঞ্চালন 
এতনকুৱা অৱস্থা হ’ব পাতৰ ৰ্’ে আৱাৈীেতন আঘাে, আঙয ৰল/হাে নথ্কা আৰু চকুৰ এতকই ৈৰ্ৈযাৰ দতৰ কাৰণৰ বাতব ৈিূণ ম 

বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰখৰন ৰদব ডনাৱাৰা অৱস্থাে থ্াৰকব পাতৰ। এতকনৱুা বযৰেিৰ্তবাৰ ৈঞ্চালন কৰৰবলল েলে ৰদয়া ৰনতদমশনাৈৰ্হূ পালন 

কৰৰব লাতগ। 

সমসযো 
আঙুৰলি চোপ লওৱত্ 

েযৰত্িম 
ৰনৱিযশনো 

আঙুৰল নোই/কেো হগ 

সে/সেৱেে মোৰি 

সিোেো আৱে 

 

1. এতন বযৰেিৰ্ ক চিতেৰে বযৰেিৰ্ আতলাকৰচত্ৰৰ 

লগে ভালদতৰ ডদখুৱাব লাৰগব। 

2. বাৰক থ্কা আঙয ৰলতকই াৰ আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা হয় 

3. আগদ াৰ আগে বাৰৈনন্দােনক এতন অৱস্থা ৰনক্ৰিে 

কৰৰবলল ক’ব লাৰগব 

সমসযো 
আইৰিচি আৱলোকৰচত্ৰ 

লওৱত্ েযৰত্িম 
ৰনৱিযশনো 

আইৰিচি 

আৱলোকৰচত্ৰ সলোেো 

সম্ভে নহয় 

 

1. ৰ্ৰদ এ া/দুতয়া া চকু নথ্কাৰ বাতব অথ্বা এ া/দুতয়া া 

চকুতে ডবতণ্ডে ৰ্াৰৰ ডথ্াৱাৰ বাতব অথ্বা ডকাতনা ডবৰ্াৰ 

অথ্বা ৰবকলাঙ্গোৰ বাতব আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱা 

ৈম্ভৱ নহয় ডেতে ৰচতিৰ্ে এতক া কথ্া ডৰক্ম কৰৰ 

ৰাৰখব লাতগ। 

2. আগদ াৰ আগে বাৰৈনন্দােনক এতন অৱস্থা ৰনক্ৰিে 

কৰৰবলল ক’ব লাৰগব 

সমসযো 
আইৰিচি আৱলোকৰচত্ৰ 

লওৱত্ েযৰত্িম 
ৰনৱিযশনো 

ষু্কইি/ৰমৰল নিকো 

চকু 
 

 

1. এতন বযৰেিৰৰ্ক চিতেৰে বযৰেিৰ্ আতলাকৰচত্ৰৰ 

লগে ভালদতৰ ডদখুৱাব লাৰগব। 

2. ৰ্ৰদ এ া আইৰৰচে বযৰেিৰ্ আতে ডেতে ৰদ্বেীয় 

আইৰৰচৰ আতলাকৰচত্ৰ ল’ব লাতগ। 

3. আগদ াৰ আগে বাৰৈনন্দােনক এতন অৱস্থা ৰনক্ৰিে 

কৰৰবলল ক’ব লাৰগব 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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

Page111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় 7: পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ গুণাগুনৰ বাতব পঞ্জীয়ন 

ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকলল ৰনতদমশনা 
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আৱাৈী এেনক আধ্াৰ কা্ম ৰদয়াৰ আগে নেযন পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ডেন কৰা ৈহায়কাৰী দস্তাতবে আৰু ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যৰ 

গুণৱিক পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াৰ ৰ্ূল কাৰণ সহতে ৰচতিৰ্ে শুদ্ধ আৰু ভালৰ্ানৰ ্া া থ্কাত া ৰনক্ৰিে কৰা। 

পঞ্জীয়নি গুণোগুণি মোনিে  োি ফলত্ প্ৰক্তিয়ো আৰু প্ৰিশ যন ভুল হয় 
 

 পঞ্জীয়নৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক প্ৰাৰধ্কৰ ডনৰদয়া গুণাগুণৈৰ্হূ ৰ্াৰন চৰলব লাতগ আৰু শুদ্ধলক ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ল’ব লাতগ 

 ৰৈহঁতে েলে ৰদয়া ভযলৈৰ্ূহ কৰৰব নালাতগ ৰ্াতে প্ৰাৰধ্কৰতন পৰা ডকাতনা ৰবিীয় ৈৰ্ৈযা অথ্বা ডেকৰলট্ৰিাং নাপায় 

 পঞ্জীয়ন কতৰাতে কৰা ভযলৈৰ্ূহৰ বাতব ৈঞ্চালকেন ডেকৰলি হ’ব পাতৰ আৰু ডেওঁ ডকাতনা পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ 

কৰৰব ডনাৱাৰৰব 

পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰত্কিণি েোৱে গুণেিক পিীক্ষো 

ৰফল্ড কৰিে লগো আৰু কৰিে নলগো 

নোম 

পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালতক আৱাৈীই প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া দস্তাতবেে থ্কা নাৰ্ত াৰ লগে আৱাৈীৰ 

নাৰ্ সবধ্োকৰণ কৰৰব লাতগ আৰু ৰৰ্লাই চাব লাতগ। 

ডকাতনা অদৰকাৰী েথ্য অথ্বা অৈাাংৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰৰব নালাতগ ৰকয়তনা ইয়াৰ িলে 

ৈঞ্চালকেন ডেকৰলি হ’ব পাতৰ। 

ৰৰ্িাৰ, ৰৰ্ে, ৰীৰ্েী, ্° ইেযাৰদৰ দতৰ উপাৰধ্ ৰদব নালাতগ, ডেতনতবাৰ পঞ্জীয়ন নাকচ কৰা 

হ’ব। 

স্থানীয় ভাষাৰ িাঞ্চৰল াতৰষযনত া ইাংৰােীে থ্কা নাৰ্ত াৰ লগে ৰৰ্ৰলব লাৰগব। 

 

ৰলাংগ এেন বযক্ৰক্তৰ ৰলাংগত া শুদ্ধলক ল’ব লাতগ। 

েয়স 
সবধ্োকৰণ কৰাৰ ডক্ষত্ৰে প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া দস্তাতবেৰ লগে আৱাৈীৰ েন্মৰ োৰৰখ 

শুদ্ধলক ৰৰ্লাই চাব লাতগ। 

ষ্টিকনো 

পঞ্জীয়নৈঞ্চালতক আৱাৈীই প্ৰৰ্াণৰ বাতব ৰদয়া দস্তাতবেে থ্কা ট্ৰঠকনাৰ লগে আৱাৈীৰ 

ট্ৰঠকনাত া ভালদতৰ ৰৰ্লাই চাব লাতগ। 

ডকাতনা অদৰকাৰী েথ্য অথ্বা অৈাাংৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰৰব নালাতগ ৰকয়তনা ইয়াৰ িলে 

ৈঞ্চালকেন ডেকৰলি হ’ব পাতৰ। 

স্থানীয় ভাষাৰ িাঞ্চৰল াতৰষযনত া ইাংৰােীে থ্কা নাৰ্ত াৰ লগে ৰৰ্ৰলব লাৰগব। 

ট্ৰঠকনাত া ৈিণূ মৰূতপ ল’ব লাতগ আৰু ঘৰ নাং/নাৰ্, স্থানীয় এতলকা, গৰল, চহৰ/নগৰ/গাওঁ 

অধ্যায় ৭: পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ গুণাগুনৰ বাতব পঞ্জীয়নৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকলল 

ৰনতদমশনা 

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


 

 

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

Page113 

 

 

ৰপন ডকা্ ইেযাৰদৰ দতৰ েথ্য থ্াৰকব লাতগ 

 

আৱলোকৰচত্ৰ 

আৱাৈীৰ আতলাকৰচত্ৰখন UIDAI এ ৰদয়া ৰনতদমশনাৰ্তে শুদ্ধলক ল’ বলাতগ। 

আতলাকৰচত্ৰখন বহয  ডবৰে উজ্জ্বল অথ্বা বহয  ডবৰে আিাৰ থ্কা হ’ব লাতগ। 

আৱাৈীৰ ৰ্ুখখন ভালদতৰ ওলাব লাতগ আৰু ৰচনাক্ত কৰৰব পৰা হ’ব লাতগ। 

 
প্ৰক্তিয়োি ভুল 

 

প্ৰক্তিয়ো ৰেেিণ 

আেোসীি 

আৱলোকৰচত্ৰৱলোেো 

পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ আতলাকৰচত্ৰখন েলে 

উতেখ কৰা ৈৰ্ূহৰ পৰা ডলাৱা ডহাৱা নাই: 

 আতলাকৰচত্ৰৰ কৰপ (পাচপ’ ম আতলাকৰচত্ৰ ইেযাৰদ) 

 ৰ্ৰন ৰৰ পৰা ডলাৱা আতলাকৰচত্ৰ 

 ৰ্’বাইলতিানৰ পৰা ডলাৱা আতলাকৰচত্ৰ 

 আতলাচনী/বােৰৰকাকে/ৰকোপ/প’িাৰৰ পৰা ডলাৱা আতলাকৰচত্ৰ 

আতলাকৰচত্ৰখন ষ্পি হ’ব লাতগ অস্পি হ’ব নালাতগ। আতলাকৰচত্ৰখন লওতে ভাতলৰ্ান 

ডপাহৰ থ্াৰকব লাতগ 

আেোসীি সডম’গ্ৰোৰফক 

ত্িয সলোেো 

পঞ্জীয়নৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে ডকাতনা 

অৈাাংৈদীয়/ডবয়া ভাষাৰ বযৱহাৰ ডহাৱা নাই। 

িস্তোৱেে েলেিত্োকিণ 

পঞ্জীয়নৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক আৱাৈীই প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেৈৰ্ূহৰ সতবাধ্োকৰণ 

কৰৰব লাতগ আৰু েলে ৰদয়াৰখৰন ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ: 

1. প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ েৰ্া কৰা দস্তাতবেৰ লগে নাৰ্, ট্ৰঠকনা আৰু েন্মৰ োৰৰখ ৰৰ্ৰলব 

লাতগ। 

2. UIDAI ৰ গ্ৰহণতৰ্াগয দস্তাতবেৰ োৰলকাে থ্কা সবধ্ আৰু অনুতৰ্াৰদে 

দস্তাতবেৈৰ্ূহ গ্ৰহণ কৰৰব লাতগ। 

3. দস্তাতবেৈৰ্ূহ ৈিণু মলক ডেন কৰৰব লাতগ ৰ্াতে েথ্যৈৰ্ূহ ভালদতৰ উতঠ। 

4. ডকাতনা োৰল/নকল দস্তাতবে গ্ৰহণ কৰৰব নালাতগ। 

5. প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেৰ ডেনত া স্পি আৰু পৰ ব পৰা হ’ব লাতগ। 

6. ক্লাতয়ণ্টে ৰনব মাচন কৰা দস্তাতবেৰ নাৰ্ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেৰ লগে 

ৰৰ্ৰলব লাতগ। 
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িস্তোৱেেি ভুল- নোকচ কিোি আেোইত্লক সোিোিণ কোিণ 
 

 আৱাৈীৈকতল অলবধ্ দস্তাতবে েৰ্া কৰাৰ িলে ডবৰেভাগ পঞ্জীয়ন নাকচ ডহাৱাৰ ৰ্ূল কাৰণ সহতে। 

পঞ্জীয়নতকন্দ্ৰে থ্কা পুনৰীক্ষণকেমাৈকল পঞ্জীয়ন কৰাৰ আগে দস্তাতবে পৰীক্ষা কতৰাত্ব অলপ কতঠাৰ হ’ব লাতগ। 

অলবধ্ দস্তাতবেৰ প্ৰকাৰৰ েলে অহা ডকই াৰ্ান ৈাধ্াৰণ নাকচ কৰাৰ কাৰণৈৰ্ূহ েলে ৰদয়া আতে। 

িস্তোৱেেি ভুল নোকচ কিোি কোিণ 

অলেিিস্তোৱেে 

 

 অনুতৰ্াৰদে দস্তাতবেৰ োৰলকাে নথ্কা ডকাতনা দস্তাতবেক 

পৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/ৈিকম/েন্মৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ডেন কৰৰতল ডৈইখন নাকচ কৰা হ’ব 

 ৰ্ৰদ পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণৰ দস্তাতবেে আতলাকৰচত্ৰ/নাৰ্ নাই ডেতে নাকচ কৰা হ’ব 

 উদাহৰণস্বৰূতপ ডৰচনকা্মখন ডেৰেয়াতহ পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ বযৱহাৰ কৰৰব পাৰৰ 

ৰ্ৰদ োে আৱাৈীেনৰ আতলাক ৰচত্ৰ আৰু নাৰ্ আতে 

 পৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/ৈিকম/েন্মৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ডেন কৰা আধ্াৰ কা্ম/ৰচট্ৰঠখন নাকচ 

কৰা হ’ব 

 অনুতৰ্াৰদে োৰলকাৰ ৰ্তে ৰ্ৰদ ডকাতনা ৰবষয়াই প্ৰৰ্াণ পত্ৰ োৰৰ কৰৰতে, োে 

আৱাৈীৰ আতলাকৰচত্ৰ থ্কাত া বাধ্যোৰ্ূলক আৰু োে োৰৰ কৰা ৰবষয়াৰ ষোি 

আৰু চহী থ্াৰকব লাৰগব অনযথ্া নাকচ কৰা হ’ব 

 ৰ্ৰদ পৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/ৈিকম/েন্মৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰদয়া দস্তাতবেৰ সবধ্ো ডশষ সহতে 

ডেতে োক নাকচ কৰা হ’ব 

 ৰ্ৰদ ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ডভা াৰ ID খন ৰদয়া সহতে ডেতে ID কা্মখনৰ দুতয়ািাল 

ডেন কৰৰব লাৰগব অনযথ্া নাকচ কৰা হ’ব 
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ইয়াে নৰথ্ৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ বহয তো প্ৰকাৰ আতে ৰৰ্ পঞ্জীয়ন অ’পাতৰ তৰ ইয়াৰ ৰবষতয় েনা উৰচে৷ এই 

নৰথ্ৰ ক্ুৰেৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ সহতে:  

নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ 

 
বাখযা 

অনুতৰ্াৰদে োৰলকা অনৈুৰৰ নৰথ্ নাই 

 
 

 

অ ’পোৱিেিেৱন নৰিসমূহি অনুৱমোৰিত্ 

ত্োৰলকোি ৰেপৱক্ষ আপল ’ড কিো নৰিসমূহ 

পিীক্ষো কৰিে লোৰগেক  ৰি অ’পোৱিেিেৱন 

অনুৱমোৰিত্ ত্োৰলকো অনুসৰি সনোৱহোেো 

নৰিসমূহক অনুৱমোিন েনোই ,সত্ৰত্য়ো 

এইৱেোনৰিক্ুৰত্প্ৰকোিিক্ুষ্টেপ্ৰকোিত্নোকচহ

’েকএইউপ-

ক্ুষ্টেপ্ৰকোিসমূহৰনম্নৰলৰিত্ৱেণীসমূহিঅিীন

ত্নৰিিপ্ৰকোিৱেোত্আিোৰিত্হ’েক 

 
 POI (ৰচনোিকিণি প্ৰমোণ) 

 POA (ষ্টিকনোি প্ৰমোণ) 

 POR (সম্বন্ধি প্ৰমোণ) 

 DOB (েন্মি ত্োৰিি) 

 
 
 

িৰি লওক  , ৰি অ’পোৱিেিেৱন এিন অশুে 

POI নৰি আপল ’ড কৰিৱল ,সত্ৰত্য়ো এইিন উপ-

প্ৰকোি- POI ি অিীনত্ নোকচ হ ’েক  

 

 
ক্ুৰত্ৱেোক সকৱনলক পৰিহোি কৰিে  পোৰি 
 ৰি েোৰসন্দোেৱন শুে ৰচনোিকিণি নৰি প্ৰিোন কৰিৱে  ,সত্ৱে অ’পোৱিেিেৱন েনগোিঁৰনমূলক ত্িযৱেো 

প্ৰমোৰণত্ নৰিি হসৱত্ ৰমৰলৱে সন নোই ত্োক পিীক্ষো কৰিে লোৰগেক 

 

নৰিি ক্ুৰত্সমূহি প্ৰকোি 
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নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ 

 
বাখযা 

Missing Document 

 

এই ক্ুৰত্ৱেো সত্ৰত্য়োৱহ সাংঘষ্টেত্ হয় স ৰত্য়ো 

েোৰসন্দোেৱন প্ৰৱয়োেনীয় নৰিসমূহ িোৰিল 

নকৱি নোইেো পঞ্জীয়ণ কিো অ ’পোৱিেিেৱন 

িোৰিল কিো নৰিসমহূক আপল’ড নকৱিক  

 
 
 

 

 
ক্ুৰত্ৱেোক সকৱনলক পৰিহোি কৰিে  পোৰি 

ৰনক্তিত্ কিক স  সপৱকেৱেো িোৰিল কিোি পূৱে য নৰিসমূহ আপল ’ড হহ  োয়ক  
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নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ বাখযা 

Document Name Mismatch 

 

অনুৱমোৰিত্ ত্োৰলকোিনি অনুসৰি সনোৱহোেো 

নৰিি ক্ুৰত্ৱেোি িৱি  ,অ’পোৱিেিেৱন 

সকৱলো প্ৰমোৰণত্ নৰিসমূহিেোৱে পিীক্ষো 

কৰিে লোৰগে 

 

সেোকো  :েত্যমোন ,এই নৰিি ক্ুৰত্ি 

প্ৰকোিৱেোক QC প্ৰক্তিয়োত্ েযেহোি কিো 

নহয়ক 
 
 

 

নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ বাখযা 

Demographic Data Mismatch 

 

অ ’পোৱিেিেৱন এইৱেো ৰনক্তিত্ কৰিে 

লোৰগে স  সপৱকেত্ িকো েোৰসন্দোেনি 

ত্িযসমূহ POI, POA নোইেো DOB ত্ িোৰিল 

কিো নৰিসমূহত্ প্ৰিোন কিো ত্িযি হসৱত্ 

সষ্টিকভোৱে ৰমৱলক অনযহোৱত্ ,QC প্ৰক্তিয়োি 

সময়ত্ এৱনিিণি ক্ুৰত্ ৰচনোি কিো 

হ ’েক  
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নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ বাখযা 

Poor Quality Document 

 
 

অ ’পোৱিেিেন এইৱেো ৰনক্তিত্ হ’ে লোৰগে 

স  আপল’ড কিো নৰিসমূহ পৰিষ্কোি হয় 

আৰু সকৱলো ত্িয লষ্ট হয়ক 

 
 
 

 

নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ বাখযা 

প্ৰকৃে ডনাতহাৱা ডেন কৰা েৰব 

 
 

 ৰি েোৰসন্দোেৱন মলূ নৰিসমূহি সলৰন 

নৰিি নকল ক ’ৰপ িোৰিল কৱি , পঞ্জীয়ণ 

কিো অ ’পোৱিেিেৱন নৰিিন গ্ৰহণ কৰিে 

সনোেোৰিেক  ৰি সত্ওঁ/সত্ৱিৱত্ এৱনিিণি 

এিন নৰি গ্ৰহণ কৱি ,সত্ৰত্য়ো এৱনিিণি 

ক্ুৰত্ সাংঘষ্টেত্ হ’েক  

 
 
সেোকো  :েত্যমোন ,এই নৰিি ক্ুৰত্ি 

প্ৰকোিৱেোক QC প্ৰক্তিয়োত্ েযেহোি কিো 

নহয়ক 
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নৰথ্ৈৰ্ূহৰ ক্ুৰেৈৰ্ূহৰ প্ৰকাৰৈৰ্ূহ বাখযা 

প্ৰৱঞ্চনাকাৰী নৰথ্ 

 
 

অ ’পোৱিেিেন েহতু্ সোেিোন হ’ে লোৰগে 

স ৰত্য়ো সত্ওঁ নৰিসমূহ সাংগ্ৰহ কৰি িোৱকক 

 ৰি আন এেন েোৰসন্দোি নৰিসমূহক 

প্ৰমোৰণত্ নৰিসমূহি অাংশ ৰহচোৱপ 

আপল’ড কিো হয় ,সত্ৰত্য়ো এই ক্ুৰত্ৱেো 

সাংঘষ্টেত্ হ’েক  

 

 

ড াকা  :পৰৰৰশি P ৰ প্ৰৈাংগে – কুৱাৰলট্ৰ  ডেকৰলিৰ বাতব পঞ্জীয়ণ কৰা অ ’পাতৰ ৰৈৰ্ূহৰ বাতব কুৱাৰলট্ৰ  ইনষ্ট্ৰাকেন ডে  

পঞ্জীয়ন সঞ্চোলৱক সোিোিণৱত্ কিো ভুলসমূহ 
 

পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালতক ৈাধ্াৰণতে কৰা ভযলৈৰ্ূহ েলে ৰদয়া সহতে। প্ৰতেযকেন ৈঞ্চালতক এইতবাৰ কৰাৰ পৰা আেঁৰৰ থ্াৰকব লাতগ। 

পঞ্জীয়ন 

শ্লীপ/অিোিকোডযিনপ

ৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/ৈিকম/ে

ন্মৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ ৰিয়ো 

হহৱে 

ইয়াক QC ে অলবধ্ 

দস্তাতবে ডহাচাতপ নাকচ 

কৰা হ’ব 

পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালতক পঞ্জীয়ন ৰেপ/আধ্াৰখন পৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/েন্মৰ োৰৰখৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ 

ৰদব নালাতগ। ই সবধ্ প্ৰৰ্াণ নহয় আৰু ইয়াক গুণৱিক পৰীক্ষা কতৰাতে নাকচ কৰা হ’ব। 

ভযল দস্তাতবে আপল’্ কৰাৰ বাতব ৈঞ্চালকক ডেকৰলতিা কৰা হ’ব পাতৰ। 

অলেি িস্তোৱেে: 

আধ্াৰ ৰচট্ৰঠখন 

পৰৰচয়/ট্ৰঠকনা/ৈিকম 

প্ৰৰ্াণৰ বাতব সবধ্ নহয় 

আৰু ইয়াক অলবধ্ 

দস্তাতবেৰ অধ্ীনে 

পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ গ্ৰহণ আৰু ডেন কৰা 

দস্তাতবেখন UIDAI এ অনুতৰ্াৰদে কৰা দস্তাতবেৰ অধ্ীনে সবধ্। ৰৰ্তকাতনা দস্তাতবে 

ডলাৱাৰ আগে ৈঞ্চালতক এই কথ্াও ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ দস্তাতবক ডলাৱাৰ োৰৰখে 

দস্তাতবেখন সবধ্। অলবধ্ দস্তাতবে গ্ৰহণ কৰাৰ িলে ৈঞ্চালতক েৰৰৰ্না ভৰৰব লগা হ’ব 

পাতৰ আৰু ইয়াৰ িলে ৈঞ্চালকক ডেকৰলতিা কৰৰব পাতৰ। 
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নাকচ কৰা হ’ব 

অলেি িস্তোৱেে:  

ডভা াৰ ID ৰ 

এফোলৱস্কন কৰৰতল 

অলবধ্ দস্তাতবে ৰহচাতপ 

ৰ্াৰন ডলাৱা হ’ব। 

ৈঞ্চালতক এই কথ্া 

ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ 

ৰ্াতে ডভা াৰ ID ৰ 

দুতয়ািাল ডেন কৰা 

সহতে 

গুনৱিক পৰীক্ষা কতৰাতে ৈাধ্াৰণতে ডপাৱা ভযল এ া সহতে ডভা াৰ ID কট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ 

ৰহচাতপ লওতে ৈঞ্চালতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে দস্তাতবেখনৰ দুতয়ািাল ডেন 

কৰা হয়। ৰ্ৰদ ডভা াৰ ID ৰ দুতয়ািাল ডেন নকৰৰতল পঞ্জীয়নত া নাকচ কৰা হ’ব। 

অলেি িস্তোৱেে: 

অধ্যক্ষ/গাওঁবু াই োৰৰ 

কৰা প্ৰৰ্াণ পত্ৰে ৰ্ৰদ 

আৱাৈীৰ নাৰ্ আৰু 

আতলাকৰচত্ৰ নাথ্াতক 

ডেতে োক অলবধ্ 

দস্তাতবে বৰুল ধ্ৰা হ’ব 

অধ্যক্ষ/গাওঁবু াই োৰৰ কৰা প্ৰৰ্াণ পত্ৰ পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ গ্ৰহণ কতৰাতে 

পঞ্জীয়ন ৈঞ্চালতক। এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে আৱাৈীৰ আতলাকৰচত্ৰখন োৰৰ 

কৰা ৰবষয়াৰ িাি আৰু চহী প্ৰৰ্াণ পত্ৰে ৰ্াৰৰ এত চ কৰা আতে। ৰ্ৰদ প্ৰৰ্াণ পত্ৰে 

আতলাকৰচত্ৰ নাই ডেতে ডৈইখন অলবধ্ বুৰল ধ্ৰা হ’ব আৰু নাকচ কৰা হ’ব। 

িোঞ্চৰলেোৱিষযনত্ ভুল: 

ইাংিোেী ভোষোত্ ৰিয়ো 

সডম’গ্ৰোৰফক ত্িয 

স্থোনীয় ভোষোি লগত্ 

ৰমলো নোই 

আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্য ৰদওতে ৈঞ্চালতক ৰ্ন ৰদব লাতগ। ৰ্ৰদতক প্সকল অন সহ আতে 

ডেতে িাঞ্চৰল াতৰষযনে ৰ্ন ৰদব লাতগ। ৈঞ্চালতক এই কথ্াও ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডৰ্ 

ইাংৰােী ভাষাে ৰদয়া ড্ৰ্’গ্ৰাৰিকে স্থানীয় ভাষাৰ লগে ৰৰ্ৰল আতে অনযথ্া ডৈই 

পঞ্জীয়নত া নাকচ কৰা হ’ব। 

পৰিচয়ি প্ৰমোণ: 

আেোসীি পৰিচয়ি 

প্ৰমোণত্ নোমত্ ‘ওিৱফ’ 

আৱে 

ৈঞ্চালতক পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ পত্ৰ গ্ৰহণ কতৰাতে ৰ্ন ৰদব লাতগ, পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ েৰ্া 

কৰা দস্তাতবেে আৱাৈীৰ নাৰ্ে ‘ওৰতি’ থ্াৰকব ডনাৱাৰৰব। ডেতন দস্তাতবেক গুণৱেক 

পৰীক্ষাে নাকচ কৰা হ’ব। পৰৰচয়ৰ প্ৰৰ্াণ ৰহচাতপ েৰ্া কৰা দস্তাতবেে ৰ্াত্ৰ এ া নাৰ্ 

থ্াৰকব লাৰগব ৰৰ্ত া পঞ্জীয়ন িৰ্ মে ৰদয়া আতে। আৱাৈীৰ নাৰ্ে ‘ওৰতি’ থ্াৰকতল নাকচ 

কৰা হ’ব। 

েয়স-আৱলোকৰচত্ৰ 

ৰমলো নোই: আেোসীি 

আৱলোক ৰচত্ৰি লগত্ 

েয়স ৰমৰলে লোৰগে 

ডৰ্ৰেয়া েন্মৰ োৰৰখ ডঘাৰষে কৰা সহতে, েন্মৰ বয়ৈৰ সবধ্োকৰণ কৰাে ৈাৱধ্ানো ল’ব 

লাতগ। ৰবতশষলক ৰশশুৰ ডক্ষত্ৰে, েন্মৰ বেৰ ৰদওঁতে ৰপেৃ-ৰ্ােৃৰ লগে সবধ্োকৰণ কৰৰব 

লাতগ। 
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অধ্যায় 8 : অপৰাধ্ আৰু েৰৰৰ্না 
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অধ্যায় ৮: অপৰাধ্ আৰু েৰৰৰ্না 

 

আিোি অৰিৰনয়ম আৰু ৰনয়মি অিীনত্ অপিোি আৰু েৰিমনো 
 

 
প্ৰৰত্ৰূপনি েোৱে েৰিমনো 

 

অপিোি েৰিমনো 

ভযল ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য প্ৰদান কৰৰ 

ডকাতনা বযক্ৰক্ততয় ৰ্ৰদ অনয বযক্ৰক্তৰ, েীৰৱে অথ্বা ৰ্ৃে, 

ৈঁচা অথ্বা কাল্পৰনকভাও ডোৰাৰ ডচিা কতৰ 

 ৩ বেৰৰ বাতব কাৰাদণ্ড 

অথ্বা 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

অথ্বা দুতয়া া 

ক্ষৰে অথ্বা বদৰ্াৰেৰ বাতব অথ্বা আধ্াৰ নম্বৰৰ 

গৰাকীৰ পৰৰচয়ত া ডলাৱাৰ বাতব ডকাতনা বযক্ৰক্ততয় ৰ্ৰদ 

অনয বযক্ৰক্তৰ ,েীৰৱে 

অথ্বা ৰ্ৃে ,ৈঁচা অথ্বা কাল্পৰনক ভাও ডোৰাৰ ডচিা 

কতৰ আৰু 

ভযল ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ৈলায় অথ্বা 

ৈতলাৱাৰ 

ডচিা কতৰ 

 ৩ বেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে ৰ্াক পৰৰচয়ৰ েথ্য 

ডগাত াৱাৰ অৰধ্কাৰ ৰদয়া ডহাৱা নাই ডেতন বযক্ৰক্ততয় 

ৰ্ৰদ বাকয, বযৱহাৰ আৰু কথ্াৰ বযৱহাৰ কৰৰ পৰৰচয়ৰ 

েথ্য ডগাত াৱা বযক্ৰক্তৰ ভাও ডোতৰ 

 ৩ বেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 ডকািাৰনৰ ডক্ষত্ৰে েৰৰৰ্নাত া 

১ লাখ  কাললতক হ’ব পাতৰ 

অথ্বা দুতয়া া 
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পৰিচয়ি ত্িয আনক ৰিয়োি েোৱে েৰিমনো 

 

অপিোি েৰিমনো 

ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্ততয় ৰ্ৰদ োৰন-বুক্ৰে পৰৰচয়ৰ 

েথ্য কয়, 

আনক ৰদতয়, নকল কতৰ অথ্বা পঞ্জীয়ন 

অথ্বা সবধ্ো কৰ 

ণৰ ৈৰ্য়ে ডলাৱা ৰৰ্ ডকাতনা পৰৰচয়ৰ েথ্য 

ৰ্ৰদ অনয ডকা 

ডনা বযক্ৰক্তক ৰদতয় ৰ্াক এই প্ৰাৰধ্কৰন অথ্বা 

অৰধ্ৰনয়তৰ্ অৰধ্ 

কাৰ ৰদয়া নাই অথ্বা ডকাতনা চয ক্ৰক্তৰ অথ্বা 

বযৱস্থাৰ পাচে অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ৰনয়ৰ্ৰখৰন 

উলাংঘা কতৰ 

 

 ৩ বেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 ডকািাৰনৰ ডক্ষত্ৰে েৰৰৰ্নাত া ১ লাখ 

 কাললতক হ’ব পাতৰ অথ্বা দুতয়া া 

 সকোৱনো প্ৰোৰিকৃত্ অৰিকোি সনোৱপোেোলক CIDR এৱক্সচ কিো 

 

 

 

 

 

 

 

অপিোি েৰিমনো 

প্ৰাৰধ্কৰতন অৰধ্কাৰ ৰনৰদয়া ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্ততয় ৰ্ৰদ ৰনেৰ ইচ্ছাৰ 

বাতব: 

a. ডকন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ্া া ৰৰপ’েী ’ৰী (CIDR) ৰ ৰভেৰলল ৰ্ায় 
অথ্বা োৰ প্ৰতৱশাৰধ্কাৰ লাভ কতৰ 

b. CIDR ে থ্কা ৰৰ্তকাতনা ্া া ্াউনল’্, কৰপ কতৰ অথ্বা 

ৰবচাৰৰ উৰলয়ায় অথ্বা ডকাতনা ৰৰৰ্ুতভৱল ি’ডৰে ৰ্ভাইচে 

ৈাৰঁচ ৰাতখ 

c. CIDR ে ৰ্ৰদ ডকাতনা ভাইৰাচ অথ্বা ডকাতনা কম্পিউ াৰ 

ডবয়া কৰা পদাথ্ ম ৰনতে ৰদতয় অথ্বা ৰদয়াৰ কাৰণ হয় 

d. CIDR ে থ্কা ্া াৈৰ্ূহ ক্ষৰে কতৰ অথ্বা োৰ ক্ষৰে কাৰন 

হয় 

e. CIDR এতক্সচ কৰাে বাধ্া প্ৰদান কতৰ অথ্বা বাধ্া প্ৰদান 

কৰাৰ ৰ্ূল কাৰন হয়। 

f. CIDR এতক্সচ কৰা ডকাতনা বযক্ৰক্তক CIDR এতক্সচ কৰাে বাধ্া 

প্ৰদান কতৰ অথ্বা বাধ্া প্ৰদান কৰাৰ কাৰন হয় 

g. ভাগ 28 ৰ উপ-ভাগ (5) ৰ উলাংঘা কৰৰ ডকাতনা েথ্য আনক 

 ৩ বেৰললতক 

কাৰাদণ্ড আৰু 

 ৰনম্নেৰ্ ১০ লাখ 

 কাৰ েৰৰৰ্না 
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ৰদতয়, আৰু ভাগ 29  উলাংঘা কৰৰ ডৈই ্া াৰ বযৱহাৰ কতৰ 
অথ্বা ডকাতনা বযক্ৰক্তক আগতে উতেখ কৰাৰ দতৰ কাৰণে 

ডৈই ্া া বযৱহাৰ কৰাৰ ৈুৰবধ্া প্ৰদান কতৰ 

h. ৰৰ্ ডকাতনা ৰৰৰ্ুতভৱল ৰ্ভাইচ অথ্বা CIDR ে থ্কা ডকাতনা 

েথ্য ধ্বাংৈ, ৰ্ৰল  অথ্বা ৈালৈলৰন কতৰ অথ্বা োৰ ৰ্ূলয 

অথ্বা কাৰ্ে আৰহব পৰা গুণ কৰ্ কতৰ অথ্বা োৰ 

ৰৰ্তকাতনা প্ৰকাতৰ োক ক্ষৰে কতৰ 

i. চয ৰৰ কতৰ, লুকুৱায়, ধ্বাংৈ কতৰ অথ্বা ৈালৈলৰন কতৰ অথ্বা 

ডকাতনা বযক্ৰক্তক প্ৰাৰধ্কৰতন বযৱহাৰ কৰা কম্পিউ াৰ চ’চম 

ডকা্ বযৱহাৰ কৰৰ ক্ষৰে কৰাৰ ডচিা কতৰ 

 
CIDR ত্ িকো ডোেোি সোল সলৰন কিোি েোৱে েৰিমনো 

 

অপিোি েৰিমনো 

প্ৰাৰধ্কৰতন অৰধ্কাৰ ৰনৰদয়া ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্ততয় ৰ্ৰদ 

CIDR ে অথ্বা ডকাতনা ৰৰৰ্ুতভৱল ি’ডৰে ৰ্াধ্যৰ্ে থ্কা 

্া া বযৱহাৰ কৰৰ অথ্বা ৈালৈলৰন কৰৰ আধ্াৰ নম্বৰৰ 

গৰাকীৰ ডকাতনা েথ্য উৰলওৱাৰ ডচিা কতৰ 

 ৩ বেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 

ৰ ৱকোৱনো অনুৱিোিি েস্তুৱে প্ৰোৰিকিনি পিো সকোৱনো অৰিকোি 

সনোৱপোেোলক েযেহোি কিোি েোৱে েৰিমনো 

 

অপিোি েৰিমনো 

ভাগ 8 ৰ উপ-ভাগ (3) ৰ উলাংঘা কৰৰ ৰ্ৰদ 
ডকা 

ডনা অনুতৰাধ্ৰ বস্তুতৱ ডকাতনা বযক্ৰক্তৰ 

পৰৰচয়ৰ েথ্য বযৱহাৰ কৰাৰ ডচিা কতৰ 

 ৩ বেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 ডকািানীৰবলাকৰ ডক্ষত্ৰে এই েৰৰৰ্নাত া ১ 

লাখ  কাললতক হ’ব পাতৰ অথ্বা দুতয়া া হ’ব 

পাতৰ 

 
কোম কিোি প্ৰণোলীসমূহ মোৰন নচলোি েোৱে েৰিমনো 

 েৰিমনো অপিোি 
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ডকাতনা পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী অথ্বা অন ু

ডৰাধ্ৰ বস্তুতৱ ৰ্ৰদ ভাগ 3 ৰ উপ-ভাগ (2) 

 অথ্বা ভাগ 8 ৰ উপ-ভাগ (3) ৰ ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ 
ৰ্াৰন চৰলব ডনাৱাতৰ 

 

 এবেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 ডকািানীৰবলাকৰ ডক্ষত্ৰে এই েৰৰৰ্না 

ড া ১ লাখ  কাললতক হ’ব পাতৰ অথ্বা 

দুতয়া া হ’ব পাতৰ 

 
সোিোিণ েৰিমনো 

 

অপিোি েৰিমনো 

এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অথ্বা ডকাতনা ৰনয়ৰ্ অথ্বা 

ৰনতদমশনাৰ অধ্ীনে ডকাতনা বযক্ৰক্ততয় অপৰাধ্ 

কৰৰতল ডকাতনা ৰবৰশি েৰৰৰ্না এই ভাগৰ 

বাৰহতৰ ক’ডো ডপাৱা নাৰ্াব 

 এবেৰললতক কাৰাদণ্ড আৰু 

 ১০,০০০  কাললতক েৰৰৰ্না 

 ডকািানীৰবলাকৰ ডক্ষত্ৰে এই েৰৰ 

 ৰ্নাত া ১ লাখ  কাললতক হ’ব পাতৰ 

অ 

থ্বা দুতয়া া হ’ব পাতৰ 

 
সকোম্পোনীসমূৱহ কিো অপিোি 

 

অপিোি েৰিমনো 

ৰ্ৰদ এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে ডকাতনা এ া ডকািানীতয় অ 

পৰাধ্ত া কৰৰতে ডেতে অপৰাধ্ত া ডহাৱাৰ ৈৰ্য়ে ডকা 

িানী আৰু ডকািানীৰ কাৰ্ৰখৰনৰ পৰ্ মতবক্ষন কৰা,  

দাৰয়ত্ব ডলাৱা আৰু ডকািানীৰ বযৱৈায় চলাই থ্কা ৰ্ান ু

হ েন দায়ী হ’ব আৰু ৈৰ্গ্ৰ ভূলৈৰ্ূহ ডেওঁৰ গাে 

োৰপ ৰদয়া হ‘ব আৰু ডৈই অনুপাতে শাক্ৰস্ত ৰদয়া হ’ব: 

ইয়াৰ লগতে এইত াও ডকাৱা সহতে ডৰ্ এই উপ-

ভাগত াে থ্ 

কাতকা ডনাতনাতহাৱা বস্তুতৱ ডেতন বযক্ৰক্তক শাক্ৰস্ত ডপাৱাৰ 

পৰা ৰ 

ক্ষা কৰৰব পাৰৰব ৰ্ৰদতহ ডেওঁ এইত া কথ্া প্ৰৰ্াণ কতৰ 

উপ-ভাগ  (১) ে থ্কা ৰৰ্তকাতনা 

বস্তুক বাদ ৰদ, ডৰ্ৰেয়া এই 

অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে ডকাতনা 

ডকািনীতয় অপৰাধ্ কতৰ আৰু 

এই কথ্া প্ৰৰ্াৰণে হয় ডৰ্ 

অপৰাধ্ত া অনৰু্ৰেে অথ্বা 

অনুৰ্ৰেলল কৰা সহৰেল অথ্বা 

ডকাতনা ্াইতৰিৰ, ডৰ্তনোৰ 

অথ্বা ৈৰচবৰ অনযৰ্নেোৰ 

িলে ডেতন অপৰাধ্ হয় 

ডেৰেয়া ডৈই ্াইতৰিৰ, 

ডৰ্তনোৰ অথ্বা ৈৰচবেনতকা 

ডদাষী ৈাবযস্ত কৰা হ’ব আৰু 

ডেওঁক ইয়াৰ বাতব দায়ী কৰাৰ 

লগতে শাক্ৰস্ত ৰবহা হ’ব 
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ডৰ্ ডে 

ওঁ অপৰাধ্ত া নেনালক কৰৰতে আৰু ডেতন অপৰাধ্ 

নহ’ 

বলল ডেওঁ ৰৰ্ৰ্ান পাতৰ ৰৈৰ্ান ডচষো কৰৰৰেল। 

 
ভোিত্ি েোৰহিত্ সকোৱনো অপিোি অিেো ক্ষৰত্ কৰিৱল ত্োি েোৱে িকো অৰিৰনয়ম 

 

অপিোি েৰিমনো 

উপ-ভাগ (2) ৰ ৰ্তে , এই 

অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ৰনয় 

ৰ্ ৰখৰন ভাৰেৰ বাৰহৰে ডহাৱা ৰৰ্ 

ডকাতনা অপৰাধ্ অথ্বা ক্ষৰেৰ 

 ওপৰ ডোলাগু হ’ব আৰু োৰ লগে 

েৰিে ৰৰ্ 

ডকা বযক্ৰক্তৰ ওপৰতো ৰ্ালু হ’ব, 

ডেওঁৰ োৰেয়োৰ ওপৰে ৰবচাৰ 

কৰা নহ’ব 

উপ-ভাগ (3) ৰ ৰ্তে এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ৰনয়ৰ্ৈৰ্ূহ 

ভাৰেৰ বাৰহৰে ৰৰ্তকাতনা বযক্ৰক্ততয় কৰা অপৰাধ্ৰ 

ডক্ষত্ৰ ডোলাগু হ’ব ৰ্ৰদতহ অপ 

ৰাধ্ অথ্বা উলাংঘাৰ লগে ডকতনবালক ডকন্দ্ৰীয় পৰৰচয় 

্ াৰৰপ’ক্ৰে ৰী েৰিে সহ আতে 

 
অপিোিসমূহ সচোেো-ৰচত্ো কিোি শক্তি 

 

১৯৭৩ ৰ অপৰাধ্ী প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰবৰধ্ে ডকাতনা ৰনয়ৰ্ নাৰ্াৰন, এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ৰ্তে এইত া 

ডকাৱা 

সহতে ডৰ্ ইঞ্চতপিৰ পদবীেলক েলৰ ডকাতনা পুৰলচৰ ৰবষয়াই এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীন 

ে অহা অপৰাধ্ৈৰ্ূহ চাব পাৰৰব। 

 
েৰিমনোসমূৱহ অনয শোক্তস্তি েোেত্ সকোৱনো েোিো আৰনে সনোেোৰিে: 

 

এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে অহা ডকাতনা েৰৰৰ্নাই এতক ৈৰ্য়তে থ্কা ডকাতনা অনয আইনৰ 

অধ্ীনে অহা ডকাতনা শাক্ৰস্ত অথ্বা েৰৰৰ্নাৰ বা ে বাধ্া হ’ব ডনাৱাৰৰব। 
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অপিোিত্ হস্তৱক্ষপ কিোি অৰিকোি 

 

 এই অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে অহা ৰৰ্তকাতনা অপৰাধ্ক প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া অৰভতৰ্াগ 

অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰতন্ন ৰনৰ্কু্ৰক্ত ৰদয়া ডকাতনা ৰবষয়া অথ্বা বযক্ৰক্তৰ কথ্াৰ্তে ডকাতনা 

নযায়ালতয় হস্ততক্ষপ কৰৰব ডনাৱাৰৰব। 

 ৰ্ুখয চগ্ৰৰতৰ্ে ুডষ্ট্ৰ  অথ্বা ৰ্ুখয নযাৰয়ক ডৰ্ক্ৰেতষ্ট্ৰ েলক ৈৰু ডকাতনা নযায়ালতয় এই 

অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে কৰা অপৰাধ্ৈৰ্ূহৰ ৰবচাৰ কৰৰ ৰদষীক শাক্ৰস্ত িৰদব ডনাৱাৰৰব। 

নোমোাংকন/আপৱডেি সময়ত্ সহোেো আৱসোেঁোহি েোৱে ৰিয়ো শোক্তস্ত আৰু েৰিমনো 
 

 
চোইাংক কিো হ’ল ৰকন্তু আপল’ড কিো নহ’ল 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোহৱেোি মূিত্ হোত্ত্ ল’েলগীয়ো েযেস্থো 

I. পঞ্জীয়নৰ ৰদনৰ পৰা ১০ ৰদনৰ 

পাচে ডপ 

ডক  আপল’্ কতৰাতে ডহাৱা 

পলৰ্ 

II. পঞ্জীয়নৰ ৰদনৰ পৰা ২০ ৰদনৰ 

পাচে ডপ 

ডক  আপল’্ কতৰাতে ডহাৱা 

পলৰ্ 

চোইাংক কিো হ’ল ৰকন্তু আপল’ড কিো নহ’ল: 

পঞ্জীয়নৰ ৰদনৰ পৰা ৩০ ৰদনৰ ৰভেৰে ৰ্ৰদ ডপ 

ডক ত া আপল’্ কৰা নহয় ডেতে ো 

ক ডহৰাল বৰুল ধ্ৰা হয়। 

I. প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ২৫  কালক ৰাৰখ 

ডথ্াৱা হ’ব 

II. প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ৫০  কালক ৰাৰখ 

ডথ্াৱা হ’ব 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ৫০  কালক ৰাৰখ ডথ্াৱা হ’ব ৰ্ৰদ 

5 ৰদনৰ ৰভেৰে আপল’্ কৰা নহয় ডেতে নাৰ্া 

নহগকনফ্ৰীেৰ দতৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ পদতক্ষপৈৰ্ূহ অৱলম্বন 

কৰা হয়। 

 
সডম’গ্ৰোৰফক ভুল 

 অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো  কো য 

ডবয়া ৰ্ানৰ আতলাকৰচত্ৰ,  ৰলাংগ অথ্বা 

েন্মৰ োৰৰখে ভযল ইেযাৰদ ডবা 

ডৰ ইৰহওতে এতন প্ৰকাৰ ৰভযল 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ৫০  কালক ৰাৰখ ডথ্াৱা 

হ’ব। 

ৰ্াতহকীয়াভাতৱ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ভযল কৰাৰ বাতব: 

I) ৩০ ৰদনৰ বাতব: ১৮০ ৰদনৰ বাতব 
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ৈন্বালক 

ক ৰনলৰম্বে কৰা ৫০ ৰদনৰ বাতব: 

এবেৰৰ বাতব ৈঞ্চালকক ৰনলৰম্বে কৰা 

 
েোয়’সমষ্টিক ভুল III 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

আতলাকৰচত্ৰ 

ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে 

নহয় 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ৫০  কালক ৰাৰখ ডথ্াৱা হ’ব। 

ৰ্াতহকীয়াভাতৱ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ভযল III কৰাৰ বাতব: 

I) ৩০ ৰদনৰ বাতব: ১৮০ ৰদনৰ বাতব ৈন্বালকক ৰনলৰম্বে 

কৰা 

৫০ ৰদনৰ বাতব:  এবেৰৰ বাতব ৈঞ্চালকক ৰনলৰম্বে কৰা 

 
েোয়’সমষ্টিক ভুলI 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱেকৰিেলগোকো য 

 ৈিণূ ম আঙয ৰলৰ চাপ অথ্বা 

ৈিিূন অইৰৰচক ভযললক নাই 

বুৰল ডৰক্ম কৰা সহতে 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ থ্কা 

বযক্ৰক্তৰ আতলাকৰচত্ৰৰ 

আতলাকৰচত্ৰ 

 অনয বযক্ৰক্তৰ বযৰেিৰ্ 

আতলাকৰচত্ৰ 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ১০০০  কা ৰাৰখ ডথ্াৱা হ’ব। 

ৰ্াতহকীয়াভাতৱ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ভযল I কৰাৰ বাতব: 

1. এ া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: এবেৰৰ বাতব 

ৈঞ্চালকক ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

2. ৫  া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক 

পাচঁবেৰৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

ৰ্ৰদ ভযলৰ ৈাংখযা এ ােলক ডবৰে হয় ডেতে োৰ বাতব 

ৰবৰহে আইনী বযৱস্থা ডলাৱা হ’ব। 

 
েোয়’সমষ্টিক ভুলII 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

 ডবয়াৰ্ানৰ বযেিক আতলাকৰচত্ৰ 

 বযৰেিৰ্ৰ আতলাকৰচত্ৰে বযৰেিৰ্ৰ 

আতলাকৰচত্ৰখন ডদখা ডপাৱা নাই 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ২৫  কা ৰাৰখ 

ডথ্াৱা হ’ব। 

ৰ্াতহকীয়াভাতৱ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ভযল II 

কৰাৰ বাতব: 

1. ৩০  া ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক ১৮০ 

ৰদনৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 
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2. ৫০  া ডক্ষত্ৰে বাতব: ৈঞ্চালকক 

এবেৰৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

 

 
আৱলোকৰচত্ৰি আৱলোকৰচত্ৰ 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱেকৰিেলগোকো য 

ডৰ্ৰেয়া এখন আতলাকৰচত্ৰ 

অনয এখন আতলা 

কৰচত্ৰ/অথ্বা ৰ্ানুহ ৰহচাতপ 

গণয নকৰা ডকাতনা বস্তু হয় 

প্ৰৰেত া ভযলৰ বাতব ১০০০  কা ৰাৰখ ডথ্াৱা হ’ব। 

ৰ্াতহৰকয়াভাতৱ আতলাকৰচত্ৰৰ আতলা 

কৰচত্ৰ ডলাৱা ভযলৰ বাতব: 

1. এ া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক এবেৰৰ 

বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

2. ৫  া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক 

পাচঁবেৰৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

ৰ্ৰদ ভযলৰ ৈাংখযা এ ােলক ডবৰে হয় ডেতে োৰ বাতব ৰবৰহে 

আইনী বযৱস্থা ডলাৱা হ’ব। 

 
অসোাংসিীত্ ভোষো 

 

অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিকে অৈাাং 

ৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰা 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব ১০০০  কা ৰাৰখ ডথ্াৱা হ’ব 

ৰ্াতহকীয়া ভাতৱ অৈাাংৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰাৰ ভূল 

কৰৰতল: 

1. এ া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক 

এবেৰৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

2. ৫  া অথ্বা োেলক ডবৰে ডক্ষত্ৰে: ৈঞ্চালকক 

পাচঁবেৰৰ বাতব ৰনলৰম্বে কৰা হ’ব 

ৰ্ৰদ ভযলৰ ৈাংখযা এ ােলক ডবৰে হয় ডেতে োৰ 

বাতব ৰবৰহে আইনী বযৱস্থা ডলাৱা হ’ব। 

 
পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চীি কোম 
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অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ কাৰ্ৰ 

ৰৈহঁেৰ পঞ্জীয়ন কৰা ৰ্ানদণ্ড আৰু 

UIDAI ৰ ৰনয়ৰ্ আৰু ৰনতদমশাৱলী 

ৈৰ্ূহ ৰ্াৰন চলাৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ৰ্ূলযায়ন 

কৰা হ’ব। 

ৰ্ৰদ পঞ্জীয়নৰ ডৰট্ৰ াং ৯০% েলক কৰ্ ডেৰেয়া 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীক ৰঙা ডক্ষত্ৰে ডথ্াৱা হ’ 

ব আৰু আৰু ৰ্ৰদ কাৰ্ কৰা ডৰট্ৰ াং ৮৫% 

 েলক কৰ্ ডেতে ডৈই পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ প 

ঞ্জীয়ন অপাতৰষযনৈৰ্ূহ ৰনলৰম্বে কৰা হ 

’ব আৰু ৰৈহঁেৰ পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ডকা্ আৰু 

এৰ্ 

ডপতনলতৰ্ণ্টতো ৩ বেৰৰ বাতব আেঁৰাই অনা 

হ’ব। 

 
মূলযোয়ন 

 অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

 

ৰেৰনৰ্হীয়া কাৰ্ কৰা ৰ্ূলযায়নে ৰ্ৰদ 

বহয  পৰৰৰ্া 

ডণ অপূণ মো/উলাংঘ নাথ্াতক অথ্বা 

ৰ্’ে ৰ্ূলযা 

য়ন কৰাৰ ৈৰ্য়তোৱােে ৰাৰখ ডথ্াৱা 

ৰাৰশৰ পৰৰৰ্াণ 

ৰদব লগা ৰাৰশৰ পৰৰৰ্াণেলক ৫০% 

েলক ডবৰে ৰখা হয় 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ পঞ্জীয়নৰ কাৰ্ৰখৰন ৰনৰ্ৰম্বে কৰা 

হ 

’ব আৰু ৰৈহঁেৰও অঞ্জীয়ন এতেঞ্চী ডকা্ আৰু 

এৰ্তপতনলতৰ্ণ্ট ৩ বেৰৰ বাতব আেঁৰাই ৰাৰখ ডথ্াৱা 

হ’ব। 

ৰ্ূল ৰনতদমশনাৈৰ্ূহৰ উলাংঘনা কৰা 

ৰকন্তু ঠ 

গৰাৰৰ্ কৰাৰ ডকাতনা উতেশয 

ডনাতহাৱাতক-  UIDAI ৰ ডৈৱাৈৰ্ূহৰ 
বাতব আৱাৈীৰ পৰা ডব 

ৰেলক ধ্নতলাৱা/ভ্ৰিকাৰ্ কৰা আৰু 

োলাচীৰ 

ৈৰ্য়ে ডকাতনা অৰধ্কাৰ 

ডনাতহাৱালক/ডনাতপাৱালক PEC কৰা 

প্ৰৰেত াতক্ষত্ৰে বাতব ৫০,০০০  কা অৰু 

ৈঞ্চালকক এবেৰৰ বাতব ডেকৰলি কৰা হ’ব 

ঠগৰাৰৰ্ কৰাৰ উতেতশলল প্ৰৰেত া ডৰ্ৰচনৰ বাতব ১০০,০০০  কা আৰু ৈ 
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 অপূণ যত্োি প্ৰকোি মোৱহকীয়োভোৱে কৰিে লগো কো য 

ৰনতদমশনাৈৰ্ূহৰ উলাংঘনা কৰা- 

UIDAI ৰ চিৎতৱৰৰ লগে ডখৰল-

ডৰ্ৰল কৰা (ৈঞ্চালক/পশ মতবক্ষকৰ 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক বাইপাচ কৰা) 

ঞ্চালকক ৫ বেৰৰ বাতব ডেকৰলি কৰা হ’ব। 

দস্তাতবেৰভযল I  

 োৰল/নকলদস্তাতবে 

 দস্তাতবেনাই 

প্ৰৰেতপতক ৰবাতব10,000 কা 

ৰ্াতহকীয়ািৰ্েDoE-Iআতৈাৱঁাহৰবাতব: 

 1 াঅথ্বাোতোৰধ্কতক্ষত্ৰে- 

ৈঞ্চালককপুনঃপৰীক্ষণৰবাতববখ মাস্তকৰা 

 5 াঅথ্বাোতোৰধ্কক্ষত্ৰেলকতবৰে – 

পাচঁবেৰৰবাতবৈঞ্চালকবখ মাস্ত 

1ৰ্ৰদিৰৰ্কআতৈাৱঁাহৰৈাংখযা>=1েলকতবৰেহয়তেতন
োৰবাতবৈট্ৰঠকনযাৰয়কবযৱস্থাহােেল’বলাতগ 

 

 

 

IIদস্তাতবে আতৈাৱঁাহ DoE II 

 অলবধ্দস্তা ডবে 

 ৰনম্নৰ্ানৰ দস্তাতবে 

 ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ্া াৰ অৰৰ্ল 

প্ৰৰেত া ডপতক ৰ বাতব 25  কা 

ৰ্াতহকীয়া িৰ্ে DoE-II আতৈাৱঁাহৰ বাতব 

 30  া অথ্বা োতোৰধ্ক ডক্ষত্ৰে বাতব – 

ৈঞ্চালকক পুনঃপৰীক্ষণৰ বাতব বখ মাস্ত কৰা 

দস্তাতবে ভযলৰ (I, II আৰু III) 

বাতব ৰবৰিয় বযৱস্থা 

দস্তাতবেৰ ভযল I আৰু II কত্ৰ্’গ্ৰাৰিক ভযল ৰহচাতপ 

ধ্ৰা হ’ 

ব আৰু ইয়াক এৰ্াহে পৰীক্ষা কৰা ডপতক ৰ ৰবপৰী 

ডে দস্তাতবেৰভযলথ্কাতপতক ৰ %ৰলগেৰহচাপ 

কৰা হ’ব আৰু ডৈই এতক াই শোাংশক ডপইতৰ্ণ্টক 

ডৈই ৰ্াহত াৰ দস্তাতব 

েৰ ভযলৰ পৰা কাই ডলাৱা হ’ব 

 * *ৈিণূ ম ৰবৰিয় বযৱস্থা ঢাৰক ডলাৱা: প্ৰৰেত া ৰ্াহৰ দৰ্ মহা ৰদওঁতে ৫০% কাট্ৰ  ডলাৱা হ’ব। 
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সঞ্চোলকি ৰেৰুৱে পিৱক্ষপ 

ভুলি প্ৰকোি ৰেেিণ 

 ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ভযল 

 বায়;ডৰ্ক্ৰত্ৰক ভযল 

 আতলাকৰচত্ৰৰ আতলাকৰচত্ৰ 

 আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিকে অৈাাংৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰা 

 নকল পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ, ডোৰ কৰৰ ৰেপ বতনাৱা, 

UIDAI চিতেৰৰ লগে অলপ ডখৰলতৰ্ৰল কৰৰ ডকাতনা 

পঞ্জীয়ন কৰা 

 ভযলৰ ওপৰে ৰভৰি কৰৰ ৈঞ্চালক/পশ মতবক্ষকক ৬ 

ৰ্াহৰ পৰা ৫ বেৰললতক ডেকৰলি কৰা হ’ব 

 ৈট্ৰঠক আইনী বযৱস্থা ডলাৱাৰ প্ৰতয়ােন 
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহক ৈন্তুট্ৰি বত াৱা আৰু োৰলয়াৰে আৰু ভ্ৰিাচাৰ ডৰাধ্ কৰাৰ বাতব 

পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীলল ৰনতদমশনা 
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অধ্যায় ৯: গ্ৰাহক ৈন্তুট্ৰি বত াৱা আৰু োৰলয়াৰে আৰু ভ্ৰিাচাৰ ডৰাধ্ কৰাৰ বাতব পঞ্জীয়ন কৰ্ মচাৰীলল 

ৰনতদমশনা 

***ৰ্ৰদ আপৰুন ডদতখ ডৰ্ প্ৰাৰধ্কৰতন আধ্াৰ পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ বাতব ৰনধ্ মাৰণ কৰৰ ৰদয়া ৰনয়ৰ্ আৰু নীৰেৈৰ্হূৰ পালন 

ডহাৱা নাই, ডেতে ডেৰেয়াই ৈম্বৰিে ৰবষয়াক এই কথ্া ৰবৈতয় অৱগে কৰক। 

অৰভতৰ্াগ ৰদবৰ বাতব ৰবষয়াৈকলৰ পদবীৰ শক্ৰক্ত ডকই া েলে ৰদয়া সহতে: 

:     

সঞ্চোলক প যৱেক্ষক EA (স্থোনীয় ৰেষয়ো) RO (সম্বৰন্ধত্) 

 

সচম্পল এস্কোৱলষযন সমষ্টিক্স (প্ৰৰত্ৱেো পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰৱত্ ইয়োক সিিেুোে লোৰগে) 

 

 

 

 

 

 

 

 

সকন্দ্ৰি ষ্টিকনো : 

EA ি নোম আৰু সকোড : 

সঞ্চোলকি নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি : 

প যৱেক্ষকি নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি : 

EA (স্থোনীয় ৰেষয়ো) নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি : 

পক্তঞ্জয়ক (স্থোনীয় ৰেষয়ো) নোম আৰু স োগোৱ োগ নম্বি : 

অৰভৱ োগ সচল, UIDAI আৰু RO ি স োগোৱ োগ নম্বি : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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******ৈঞ্চালতক বয়ৈস্থ নাগৰৰক আৰু শাৰীৰৰকভাতৱ অক্ষৰ্ আৱাৈীৈলক প্ৰাধ্ানয ৰদব লাতগ।  

েয়সস্থ নোগৰিকসকলি সক্ষত্ৰত্: 
শোিীৰিকভোৱে অক্ষমেযক্তি অিেো েোয়’সমষ্টিক েযৰত্িম 

িকো আেোসীসকলি সক্ষত্ৰত্: 

ৈঞ্চালতক ৈকতলাৰখৰন বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডলাৱাৰ ডচিা কৰৰব লাতগ, 

ৰ্াতন ১০  া আঙয ৰলৰ চাপ, ২  া আইৰৰচ আৰু 

আতলাকৰচত্ৰ। 

ৰ্ৰদ বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰত াতৱ বয়ৈস্থ নাগৰৰকৈকলৰ 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক ল’ব পৰা নাই ডেতে ৈঞ্চালতক ফ’চযৱকপ্সোি 

ৰবকল্পত া বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ। 

 

ৈঞ্চালতক ৰবতশষ বযৰেিৰ্ত া চি ্ডৱৰতে ৰ্াকম কৰৰ ৰাৰখব 

লাতগ আৰু বাৰকৰখৰন বায়’ডৰ্ট্ৰিক ল’ব লাতগ। 

ৈঞ্চালতক বযৰেিৰ্ৰ আতলাকৰচত্ৰখন বযৰেিৰ্ত া ভালদতৰ 

ডদখুবাই ল’ব লাতগ। 

 

িোৰয়ত্ব 
কৰিে লোৱগ কৰিে নোলোৱগ 

গ্ৰোহক সন্তুষ্টষ্ট েঢ়োেলল 

পক্তঞ্জয়ন এৱেঞ্চী  ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকক অন ব’্ম কতৰাতে এ া ৰ্ানক প্ৰক্ৰিয়া  ডকইবা াও ৈঞ্চালক 
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ৰ্াতে বযৱহাৰ হয় এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক: ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকক 

পঞ্জীয়ন কৰক, ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকক প্ৰশীক্ষন আৰু 

প্ৰৰ্াৰণকৰণ কৰক, EA ৰ এ্ৰৰ্ন প’ড মলে ৈঞ্চালকক পক্ৰঞ্জভযক্ত 

আৰু এৰিতভ  কৰক 

 ৰ্ন্ত্ৰতৰ্াগান কেমা/ UIDAI ৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়ৰ ৈহায়লল এই কথ্া 
ৰনক্ৰিে কৰক ডৰ্ ৈঞ্চালকৈকতল ভালদতৰ প্ৰৰশক্ষণ পাইতে আৰু 

লগতে ৰ্ন্ত্ৰ ৈম্বিীয় প্ৰৰশক্ষতণা পাইতে 

 ভালদতৰবহােবযৱস্থাকৰকৰ্াতেৈঞ্চালতকউন্নেৰ্ানৰ্া তৰক্মক

ৰৰবপাতৰ 

  “ৈহায়ত্ে” এখন পােক ৰ্াতে ৰ্ানুহৰ ৰভৰ আৰু ৈৰ্য় ৰনয়ন্ত্ৰন 

কৰৰব পৰা ৰ্ায় আৰু লগতে আৱাৈীৰ প্ৰশ্নৰ উিতৰা ৰদব পৰা ৰ্ায় 

 প্ৰৰেত া পক্ৰঞ্জয়ন ডকন্দ্ৰতে ৰনম্নেৰ্ এ া ডলপ প ডবক-আপ ৰ্াতে 

থ্াতক এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 পঞ্জীয়নৰ আগৰ ্া া ডগা াইক আৰু আেঁৰাওক ৰ্াতে পঞ্জীয়ন 

ডকন্দ্ৰে ৈৰ্য় বাতচ 

 ডকৱল UIDAI এ অনুতৰ্াৰদে কৰা পঞ্জীয়ন ৰ্ন্ত্ৰ বযৱহাৰ কৰক। 

এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক ডৰ্ পঞ্জীয়ন বাতব প্ৰতয়ােনীয় ৈকতলাৰখৰন 

ৰ্ন্ত্ৰ পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে আতে 

 পৰ্ মতবক্ষক/ৈঞ্চালকক এই কথ্া ভালদতৰ বুোওক ডৰ্ প্ৰৰেত া 

পঞ্জীয়নৰ ডশষে ডেওঁতলাকৰ আঙয ৰলৰ চাপ ৰদয়াত া ৰকৰ্ান 

প্ৰতয়ােনীয় 

 প্ৰৰেত া পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰতে ডৰ কা্ম ডপি কৰা হয় 

ID ৰ ৈাংহৰেৰ বাতব 

এ া পাচৱ্ম বযৱহাৰ 

কৰা 

 ডকাতনা দুেন 

ৈঞ্চালকৰ এতক া 

ৈঞ্চালক ID থ্াৰকব 

নালাতগ (ৰৰ্োৰ 

ডকা্) 

 ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষকৰ

অন-ব’ৰ্মাং ৰ ৈৰ্য়ে 

ডেওঁতলাকৰ 

বায়’ডৰ্ট্ৰিকৰ ি’চম 

ডকপ্সাৰ কৰৰব 

নালাতগ 

 প্ৰৰ্াৰণে ডনাতহাৱা 

ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষক

ক কাৰ্ে লগাব 

নালাতগ 

 পঞ্জীয়ন ডিচনে ৰদয়া 

ৰ্ন্ত্ৰৈৰ্ূহৰ ৰ্ানে 

লগে ডকাতনা ডখৰল-

ডৰ্ৰল কৰৰব নালাতগ 
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পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চী 

কম যচো 
 পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে ৰ্াতে এ া ৈট্ৰঠক ডল-আউ  আতে এই কথ্া 

ৰনক্ৰিে কৰক, ডৰ্তন: ড বুলৰ উচ্চো, ৰ্ন্ত্ৰ ভাল দতৰ ৰখা, ৈঞ্চালক 

আৰু আৱাৈীৰ অৱস্থা আৰু পাচিাতল থ্কা বগা পৃষ্ঠভূৰৰ্ৰ দৃ ো 

 পঞ্জীয়নৰ আগে আৰু ডৈই ৈৰ্য়ে আৱাৈীক পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ 

ৰবষতয় কওক ৰ্াতে ডেওঁ আেস্ত হয় আৰু ্া া ভালদতৰ ল’ব পৰা 

হয় 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীেতন পৰ ব নাোতন ডেতে ডেওঁক পৰ  ৰদয়ক। নাৰ্ৰ 

বানান, ৰলাংগ, ট্ৰঠকনা আৰু ৈিকমৰ েথ্যতবাৰ ৰ্াতে শুদ্ধ এই কথ্া 

ৰনক্ৰিে কৰক 

 পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে সধ্ৰ্ ম ৰাখক আৰু আৱাৈীৈকলৰ লগে ৰবনম্ৰ 

হওক 

 আৱাৈীৰ ৰ্’বাইল নম্বৰত া ৰ্াতে ৰচতিৰ্ে আতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কৰক 

 আৱাৈীক পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণৰ বাতব ই-ডৰ্ইলৰ বযৱহাৰ ৰ্াতে 

ভালদতৰ বুেৱুা সহতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 ৈঞ্চালকৈকতল নেযন পঞ্জীয়নৰ আগে “আিোি ৰেচোিক 

েযেস্থো- এডভোঞ্চেোচয” ৈক্ৰিয়ভাতৱ বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ ৰ্াতে 

নাকচ ডহাৱাৰ ৈাংখযা কৰৰ্ ৰ্ায় 

 আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণ/উন্নৰেকৰণৰ বাতব ডলাৱা ৈৰ্য়ৰ ৰবষতয় 

আৱাৈীেনক েনাওক, ৰ্াতন ৯০ ৰদনললতক 

 আৱাৈীেনক UIDAI ৰ পৰা আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণৰ SMS ডপাৱাৰ পাচে 

ই- আধ্াৰ ্াউনল’্ কৰাৰ ৰবষতয় েনাওক 

 ৰ্ৰদ আৱাৈীেতন ৯০ ৰদনৰ পাচতো আধ্াৰ ৰনৰ্ মান SMS ডপাৱা 

নাই অথ্বা ই-আধ্াৰখন ষাউনল’দৰ বাতব নাই ডেতে ডেওঁক 

1947 ে অথ্বা help@uidai.gov.in ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰৰবলল কওক 

 আৱাৈীেনক আেস্ত কৰক আৰু পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে আৱাৈীৰ 

স্ক্ৰীনখন ৰ্াতে ৈকতলা ৈৰ্য়তে অন সহ আতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কৰক আৰু আৱাৈীেনক ৈকতলাৰখৰন ্া া পনুৰীক্ষন কৰৰবলল 

কওক 

 শাৰীৰৰকভাতৱ অক্ষৰ্, বয়ৈস্থ নাগৰৰক আৰু গভমৱেী 

ৰ্ৰহলাৈকলৰ প্ৰাধ্ানয ৰদয়ক 

 পঞ্জীয়ন িৰ্ মখনৰ ৰনোববীয়ালক ডকাতনা পৰৰৱেমন নকৰৰব। 

ৰ্ৰদও আৱাৈীেতন ৈৰু ৈৰু পৰৰৱেমন কৰৰবলল কয় ৈঞ্চালতক 

এইত া সবধ্োকৰণকেমাক ৈুৰধ্ কৰৰব লাতগ। এতনতক্ষত্ৰে 

ৈঞ্চালতক নম্ৰভাতৱ আৱাৈীেনক সবধ্োকৰণকেমাৰ ওচৰলল সগ 

পৰৰৱেমনৈৰ্ূহ ডদখুৱাই পঞ্জীয়ন িৰ্ মখনে ডেওঁৰ চহী আৰনবলল 

ক’ব লাতগ 

 ৰৰ্তকাতনা প্ৰকাৰৰ 

আধ্াৰ উন্নৰে কৰণৰ 

বাতব প্ৰাৰধ্কৰতন 

ৰনধ্ মাৰন কৰৰ 

ৰদয়ােলক ডবৰে ৰ্াচযল 

আৰনব নালাতগ 

 বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ 

আৰু ডবয়াৰ্ানৰ 

আঙয ৰলৰ চাপৰ বাতব 

ডকাতনা আৱাৈীৰ 

পঞ্জীয়ন নাকচ কৰৰব 

নালাতগ 

 আৱাৈীৈকলৰ লগে 

ডবয়ালক কথ্া পাৰেব 

নালাতগ 

 আৱাৈীৈকলৰ আগৰ 

পঞ্জীয়নৰ অএঅস্থা 

পৰীক্ষা নকৰালক 

আৱাৈীেনক পুনৰ 

পঞ্জীয়ন কৰৰব 

নালাতগ 

 আৱাৈীই ডকাতনা েথ্য 

ৰনৰদয়া ৰিল্ডৈৰ্ূহে 

N/A,NA ইেযাৰদ ৰদব 

নালাতগ 
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দায়বদ্ধো 
কৰিব নকৰিব 

েোৰলয়োৰত্আৰুভ্ৰষ্টোচোিৱিোিকৰিেলল 

পঞ্জীয়ন এৱেঞ্চী 

কম যচোিী- 

সঞ্চোলক/প যৱেক্ষক 

 আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্টে আতপানাৰ ৰনেৰ ৈঞ্চালক ID ৰ দ্বাৰা 

লগ-ইন কৰক আৰু আতপানাৰ ঠাইৰ পৰা উট্ৰঠ ৰ্াওঁতে 

আতবদনখন লগ-অি কৰক ৰ্াতে ডকতনও পঞ্জীয়নৰ 

বাতব আতপানাৰ ৰৱণ্ড’খন বযৱহাৰ কৰৰব ডনাৱাতৰ 

 আতপানাৰ লগ-ইনপা চৱ্ম ৈঘনাই ৈলাওক 

 ৈঞ্চালে চাইাংক কৰা প্ৰক্ৰিয়া ৰনয়ৰ্ীয়ালক কৰক 

 প্ৰাৰধ্কৰতন ৈঞ্চালনৰ বাতব ৰদয়া ৰ্ানক পদ্ধৰে বযৱহাৰ 

কৰক 

 ডকৱল ৰনতদমৰশে পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণ বযৱহাৰ কৰক 

 ৰ্ৰদ অনয ডকাতনা পক্ৰঞ্জয়ন এতেঞ্চীৰ কৰ্ মচাৰীতয় 

োৰলয়াৰে কৰা লক্ষয কতৰ ডেতে েোলেয়ালক 

প্ৰাৰধ্কৰনক েনাওক 

 পঞ্জীয়নৰ ্া াৈৰ্ূহ UIDAI ৰ ৰনতদমশনা ৰ্তে িাইল, 

ডবক-আপ আৰু ি’ৰ কৰক 

 ৈকতলা বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ৰ ডকচতবাৰ ৈিূণ ম ডহাৱাৰ 

পাচে চাইন অি কৰক 

 ডকাতনা পঞ্জীয়ন/উন্নৰেকৰণ আৰম্ভ ডহাৱাৰ আগতে ৰ্াতে 

ৈকতলা পঞ্জীয়ন ডৰ্ৰচনৰ GPS ক’ অৰ্মতন তবাৰ ডলাৱা 

সহতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰক 

 

 

 

 পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণ্ট/ডৰ্ৰচনৰ 

লগে ডকাতনা ডখৰল-ডৰ্ৰল 

কৰাৰ ডচিা নকৰৰব 

 আৱাৈীৰ পঞ্জীয়নৰ বাতব 

আৱাৈীৰ আতলাকৰচত্ৰৰ ঠাইে 

আতলাকৰচত্ৰৰ আতলাকৰচত্ৰ, 

ভগৱানৰ আতলাকৰচত্ৰ, 

বস্তু/েন্তুৰ আতলাকৰচত্ৰ আৰু 

আৱাৈীৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যে 

অৈাাংৈদীয় ভাষা বযৱহাৰ কৰা 

 এেন প্ৰােবয়েক ৰশশু 

ৰহচাতপ পঞ্জীয়ন কৰা ৰ্াতে 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক ডলাৱা নহয় অথ্বা 

৫ বেৰৰ েলৰ ৰশশুক 

প্ৰােবয়ে ৰহচাতপ পঞ্জীয়ন 

কৰা 

 ডকৱল পঞ্জীয়নৰ বাতব ৰশশু 

এট্ৰ ৰ অৰভভাৱক অথ্বা ৰপেৃ-

ৰ্ােৃ ৰহচাতপ ঠাই ডলাৱা 

 ৰৰ্তকাতনা পঞ্জীয়নৰ ৈহায়ৰ 

বাতব ভযল দস্তাতবে আপল’্ 

কৰা ডৰ্তন বােৰৰকাকেৰ ডেন 

 আৱাৈীৰ আধ্াৰে আতপানাৰ 

ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু ই-ডৰ্ইল 

ID বযৱহাৰ কৰা 

 পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে আৱাৈীৰ 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰৰ্হৰল কৰাৰ ডচিা 

কৰা 

 অনয ৈঞ্চালতক কৰা পঞ্জীয়নৰ 

বাতব চৰহ কৰা 

 আচল পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ 

প্ৰৰ্াণৰ বাৰহতৰ অনয ডকাতনা 
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আতলাকৰচত্ৰ কৰপ, ডেন কৰা 

দস্তাতবে অথ্বা অনয ডকাতনা 

দস্তাতবে গ্ৰহণ কৰা 

 আৱাৈীৰ পৰৰচয়/ট্ৰঠকনাৰ 

প্ৰৰ্াণৰ এো কৰপ ৰাৰখ ডথ্াৱা 

(হা্মিৰ্ মে অথ্বা ইতলক্ট্ৰৰনক 

িৰ্ মে) 

 

আিোি উেোি প্ৰক্তিয়ো 
 

 আিোি উেোিি কোিণ: 

– আৱাৈীই ডৈানকাতল ৰনেৰ আধ্াৰ পাবলল অথ্বা ৰলাংক কৰৰব ৰবচাতৰ 

– ৯০ ৰদনৰ পাচতো আৱাৈীই আধ্াৰ ৰচট্ৰঠখন নাপায় 

– আৱাৈীই ৰনেৰ EID/UID ৰেপখন ডহৰুৱাইতে 
 

 আিোি ৰনম যোণ: ৈাধ্াৰণতে আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণৰ বাতব UIDAI এ পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ পৰা পঞ্জীয়ন ডপতক  ডপাৱাৰ ৰদনৰ পৰা 

অৰধ্কেৰ্ ৯০ ৰদনৰ প্ৰতয়ােন হয় আৰু ই ৈকতলা সবধ্োকৰণ প্ৰক্ৰিয়াতবাৰৰ ওপৰে ৰনভমৰশীল 

 আিোিি সডৰলভোৰি: ৈাধ্াৰণতে UIDAI ৰ CIDR এ পঞ্জীয়ন ডপতক  ডপাৱাৰ ৰদনৰ পৰা ৯০ ৰদনৰ ৰভেৰে ডৈই 

ট্ৰঠকনাে আধ্াৰ ড্ৰলভাৰ কৰা হয় 

 সডৰলভোৰিি সোিন: ট্ৰঠকনাত া ভাৰেীে ্াক ৰবভাতগ পট্ৰঠয়ায়, পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ বযৱহাৰ কৰৰ UIDAI ৰ 
ডৱবচাই ৰ পৰা দাউনল’্ কৰৰব পাৰৰ অথ্বা পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ বযৱহাৰ কৰৰ এৰ্-আধ্াৰ ্াউনল’্ কৰক 

 ৰচষ্টিি অেস্থো: ৰকেয ৰ্ান ৰচট্ৰঠ বােতে ডহৰায় ৰ্ায় অথ্বা আৱাৈী ৈকতল ৰনেৰ ট্ৰঠকনা ৈতলাৱাৰ িলে আধ্াৰ ৰচৰথ্ 

নাপায় 
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সকেল পঞ্জীয়ন ID (EID) আৱে 
 

 আৱাৈীই https://eaadhaar.uidai.gov.in/ সল ৰ্াই লাৰগব 

 EID আৰু পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ ৰদয়ক ৰ্াতে আপৰুন OTP পায় আৰু 

PDF িতৰ্ ম ে আধ্াৰ ৰচট্ৰঠখন (ই-আধ্াৰ) ্াউনল’্ কৰৰব পাতৰ 

 আৱাৈীই 51969 সল SMS পট্ৰঠয়াবৰ বাতব  াইপ কৰক: 

 UID STATUS < 14-digit EID >অথ্বা 

 UID STATUS < 28-digit EID > 

 আেোসীই ৰনেি ম’েোইলত্ আিোি পোেলল ত্লত্ ৰিয়ো ৰলাংকৱেোত্  োে 

লোৰগে: 

https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no 

 ইয়াৰ বাতব আৰু EID নম্বৰ, পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ আৰু OTP ৰ 

প্ৰতয়ােন হ’ব 

 আৱাৈীই প্ৰাৰধ্কৰতন ৰনধ্ মাৰণ কৰৰ ৰদয়া ৰ্াচযল আদায় কৰৰ এ া স্থায়ী পঞ্জীয়ন 

ডকন্দ্ৰৰ পৰা ৰনেৰই –অধ্াৰখন ৰপ্ৰণ্ট কৰৰ আৰনব পাতৰ 

 আৱাৈীই 1947 সল ডিান কৰৰব পাতৰ 

 ৈহায়ৰ বাতব আৱাৈীই help@uidai.gov.in ে ই-ডৰ্ইতলা পট্ৰঠয়াব পাতৰ 

UID/আিোি আৱে ৰকন্তু ৰচষ্টিিন সহিোইৱে/নোই 
 

 আৱাৈীেন https://eaadhaar.uidai.gov.in/ হল ৰ্াব পাতৰ 

 আধ্াৰ নম্বৰ ৰদয়ক 

 OTP পাবলল পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ ৰদয়ক 

 আধ্াৰ ৰচট্ৰঠৰ PDF ড া ্াউনল’্ কৰক, ৰ্াক ই-আধ্াৰ বুৰলও ডকাৱাহয় 

 আৱাৈীই 51969 ে এ া SMS পট্ৰঠয়াব পাতৰ আৰু  াইপ কৰৰব লাতগ: 

 UID EAADHAAR <আধ্াৰ নম্বৰ><ই-ডৰ্ইল Id >< PIN ডকা্> 
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EID আৰু/অিেো UID/আিোি সহিোইৱে 
 

 আৱাৈীেন https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid হল ৰ্াব পাতৰ 

 নাৰ্ত া ডকৱল ইাংৰােী ভাষাে ৰদয়ক 

 পক্ৰঞ্জয়নৰ ৈৰ্য়ে ৰদয়া ৰ্’বাইল নম্বৰ অথ্বা ই-ডৰ্ইল ID ৰদয়ক 

 পঞ্জীভযক্ত ৰ্’বাইল নম্বৰ/ই-ডৰ্ইল ID ে আধ্াৰ উদ্ধাৰ কৰৰবলল অথ্বা 

EID ৰ অৱস্থা োৰনবলল এ া OTP পাব 

 আৱাৈীই 1947 সল ডিান কৰৰব পাতৰ 

 ৈহায়ৰ বাতব আৱাৈীই help@uidai.gov.in ে ই-ডৰ্ইতলা পট্ৰঠয়াব পাতৰ 

 আধ্াৰৰ স্থাৰয় পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ এ ালল ৰ্াওক 

 ৈঞ্চালকক “এ্ভাঞ্চোচম” বযৱহাৰ কৰৰবলল কওক 

 ৈঞ্চালকক আতপানাৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক েথ্যতবাৰ ৰদয়ক ৰ্াতে ৈঞ্চালতক 

আতপানাৰ পঞ্জীয়নৰ েথ্য ৈিান কৰৰব পাতৰ 

 আৱাৈীই আ াইেলক ওচৰে UIDAI ৰ স্থানীয় কাৰ্ মালয়লল ৰ্াব পাতৰ 

 প্ৰৰেত া স্থানীয় কাৰ্ মালয়ে ডকই াৰ্ান ৈহায়ো ডকন্দ্ৰ থ্াতক 

 কাৰ্ মকৰী অৰধ্কাৰীৈকতল অৰভতৰ্াগ থ্কা আৱাৈীৈকলক ৈহায় 

কৰৰবলল উৎৈকু হ’ব 

 

e-আিোি 
 ওপৰৰ ৰৰ্তকাতনা এ া প্ৰক্ৰিয়া বযৱহাৰ কৰৰ, বাৰৈন্দােতন আধ্াৰৰ ইতলক্ট্ৰৰনক 

কৰপ এ া ্াউনল’্ কৰৰব পাতৰ 

 ই এ া পাচৱত্মতৰ ৈৰুৰক্ষে কৰা PDF  িাইলৰ ৰূপে উপলব্ধ থ্াৰকব 

 ধ্াৰ্ উনল’্ কৰৰবলল বাৰৈন্দােতন https://eaadhaar.uidai.gov.in/ সল 
ৰ্াব পাতৰ 
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আিোি পুনঃমদু্ৰণ অডযোি কিক 
 

 অ্মাৰ পনুঃৰ্ুদ্ৰণ অ্মাৰ কৰক সহতে UIDAI এ প্ৰদান কৰা এ া অনলাইন 

ডৈৱা 

 এেন বাৰৈন্দাই ডেওঁৰ/ডেতখেৰ প্ৰকৃে আধ্াৰ ৰচট্ৰঠৰ প্ৰকৃে আধ্াৰ ৰচট্ৰঠ 

প্ৰাে নকৰা নাইবা ভযল ঠাইলল ডৰ্াৱা/ডহৰুৱাৰ ৈন্দভমে পনু:প্ৰন্ট কৰৰবলল 

অনুতৰাধ্ কৰৰব পাতৰ৷  

 বাৰৈন্দাই  https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ত ক্লিক কৰিব পাৰে 

 আধাৰ নাম্বাৰ/ ভাৰ্চুৱেল ID/ EID এন্টাৰ কৰক 

 প্ৰদান কৰা ৈৰুক্ষাৰ ক’্ত া এন্টাৰ কৰক োৰপােে,  ‘ডেণ্ড OTP’ ে ৰক্লক কৰক নাইবা  ‘এন্টাৰ OTP’ কৰক 

 বাৰৈন্দােনৰ ৰ্’বাইল নম্বাৰত া পঞ্জীয়ন নকৰাৰ ৈন্দভমে, ‘ডৰ্াৰ ৰ্’বাইল নাম্বাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই’ বাকচত া পৰীক্ষা 

কৰক৷ োৰ পােে OTP ড া প্ৰাে কৰৰবলল অ-পঞ্জীভূক্ত নাম্বাৰত া এন্টাৰ কৰক৷  
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অিযোয় 10: পৰিৰশষ্ট 
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অধ্যায় 10: পৰৰৰশি 

 

 

 

পৰিৰশষ্ট A – আিোি অৰিৰনয়ম 
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পৰিৰশষ্ট B – েযেহোিি নীৰত্ 
 

1. আৱাৈীৈকলৰ অৰধ্কাৰ ৰক্ষা কৰৰবৰ বাতব ডৈৱা প্ৰদানকেমাৈকতল ৰৰ্ৰ্ান পাডৰ ৰৈৰ্ান ডচিা 

কৰৰব লাতগ। 

2. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল আৱাৈীৈকলৰ পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ বাতব উচ্চ ৰ্ানে নীৰে, অখণ্ডো, ডগৌৰৱ আৰু 

ৰনৰাপক্ষো বেমাই ৰাৰখব লাতগ। 

3. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ৰনে দাৰয়ত্ব ডৈানকাতল, নীৰেগেভাতৱ আৰু ডপশাগেভাৱে পূণ ম কৰৰব লাতগ। 

4. ডৈৱাপ্ৰদান কেমাৈকতল ৈকতলা ৈৰ্য়তে অধ্যৱৈায় বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ, ভালদতৰ ডচাৱা-ৰচো কৰাৰ লগতে স্বাধ্ীন 

ডপশাদাৰী ৰনণ ময় পালন কৰৰব লাতগ। 

5. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল কাতকা ডৰ্ৌৰখকভাতৱ অথ্বা ৰলৰখেভাতৱ, ডপানপ ীয়ালক অথ্বা পতৰাক্ষভাতৱ ডকাতনা 

আৱাৈীৰ ডকাতনা ৈাংতবদনশীল েথ্যৰ ৰবষতয় ৈৰুধ্ব নালাতগ, ডকৱল অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ অধ্ীনে অথ্বা ডৈই ৈৰ্য়ে পালন 

কৰা অনয ডকাতনা আইতন এই কথ্া োৰনব ৰবচাৰৰতলতহ এই কথ্া েনাব লাতগ। 

6. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ডকাতনা অনৰুচে বযৱস্থা হােে ল’ব লাতগ। 

7. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ৰ্াতে আৱাৈীৈকলৰ অৰভতৰ্াগতবাৰ ৈৰ্য়ৰ্তে আৰু ৈট্ৰঠক 

প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰ্তে পালন কৰা হয়। 

8. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ভযল বুোবকু্ৰে নহ’বলল ৰৰ্ৰ্ান পাতৰ ৰৈৰ্ান ডচিা কৰৰব লাতগ আৰু ই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব 

লাতগ ডৰ্ আৱাৈীৈকলৰ ৰদয়া েথ্যতবাৰ অনয েথ্য বুেৱুা নহয়। 

9. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল চৰকাৰ আৰু প্ৰাৰধ্কৰতন ৈৰ্তয়-ৈৰ্তয় উৰলওৱা অৰধ্ৰনয়ৰ্ৰ ৰনয়ৰ্ আৰু নীৰে আৰু 

ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ পালন কৰৰব লাতগ। 

10. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ভযল েথ্য ৰদব নালাতগ অথ্বা প্ৰাৰধ্কৰনক ৰদয়া ডকাতনা দস্তাতবে, ৰৰপ’ ম, বােৰৰকাকে 

অথ্বা েথ্য লুকুৱাই ৰাৰখবলল ডচিা কৰৰব নালাতগ। 

11. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল এই কথ্া ৰনক্ৰিে কৰৰব লাতগ ডেওঁতলাকৰ পৰা ডকাতনা েথ্য ওলাই ডৰ্াৱাৰ বাতব অথ্বা 

প্ৰাৰধ্কৰন অথ্বা ডকাতনা আইনী ৈাংগঠনৰ ডকাতনা ৰনয়ৰ্, নীৰে, ৰনতদমশনা ৰ্াৰন নচলাৰ বাতব ডেওঁতলাকৰ ৰবৰুতদ্ধ 

ডলাৱা ডকাতনা কাৰ্ ম, আইনী কাৰ্ ইেযাৰদৰ ৰবষতয় ৰ্াতে প্ৰাৰধ্কৰনৰ েতনাৱা হয়। 

12. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ ডৈৱাৰ লগে েৰিে আচৰণ ৰবৰধ্ৰ বাতব ডেওঁতলাকৰ এতেঞ্চী 

আৰু কৰ্ মচাৰীৈকতল কৰা কাৰ্ৰ বাতব দায়ী হ’ব। 

13. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকলৰ পৰ্ মাে পৰৰৰ্াণৰ প্ৰৰশৰক্ষে কৰ্ মচাৰী আৰু বযৱস্থা থ্াৰকব লাতগ ৰ্াতে আৱাৈীৈকলক ভাল, 

খৰেকীয়া আৰু ৈিন্নো থ্কা ডৈৱা আগব াব পাতৰ। 

14. এতেঞ্চী,  কৰ্ মচাৰী আৰু কাৰ্ মালয়ৈৰ্ূতহ ৰনেৰ কাৰ্ ভালদতৰ পালন কৰৰবলল ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকলৰ ৰনেৰ 

আভযেৰীণ আচৰণৰবৰধ্ থ্াৰকব লাতগ ৰ্াতে আভযেৰীণ কাৰ্ আৰু কাৰ্ কৰাৰ ৈট্ৰঠক আচৰণ ৰবৰধ্ৈৰ্ূহ ৰদব পাতৰ। 

ডেতন ৰবৰধ্তবাৰ ডপশাদাৰী ৈুদক্ষো, ৰ্ানক, অখণ্ডো, ডগাপৰনয়ো, ৰনপক্ষো আৰু ৰনেৰ লাভৈৰ্ূহ বোই ৰাৰখবলল 

বহয ৈৰ্য়ললতক বৰেম থ্াৰকব পাতৰ। 

15. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণৰ ্া া ৰনখুেঁ হ’বৰ বাতব ৰনেৰ কাৰ্ৈৰ্ূহে এ া ৰনৰ্ মাণকেমা-
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পৰীক্ষাকেমা ৈাংকল্প বযৱহাৰ কৰৰব লাতগ। 

16. পঞ্জীয়ন আৰু উন্নৰেকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৈৰ্ূহে ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ডকাতনা ডহৰা-ডিৰৰ, োৰলয়াৰেৰ কাৰ্ কৰৰব 

ডনাৱাৰৰব। 

17. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া ৰনতদমশনা আৰৰ নীৰে ৰ্তে আৱাৈীৈকলৰ পৰা ডলাৱা ৈকতলাৰখৰন ্া াৰ 

(ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক/বায়’ডৰ্ট্ৰিক) ৈৰুক্ষা আৰু ৰক্ষণাতবক্ষণ ৰনক্ৰিে কৰৰব 

18. ডৈৱাপ্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন পঞ্জীয়নএতেঞ্চী, ৈঞ্চালক, পৰ্ মতবক্ষক ইেযাৰদৰ বাতব ৰদয়া 

ৰনলম্বন/ডৰাধ্/ৰ্চএৰ্তপতনতলতৰ্ণ্টৰনণ ময়ৈৰ্ূহ লাগুকৰৰব। 

19. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ্া া ৰিল্ড, ্া া সবধ্োকৰণ আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰিল্ডৈৰ্ূহৰ বাতব ৰদয়া 

ৰ্ানকৈৰ্ূহ ৰ্াৰন চৰলব। 

20. প্ৰতয়ােন ডহাৱা ডক্ষত্ৰে, ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন অনুতৰ্াৰদে কৰা সবৰশিয থ্কা ৰ্ন্ত্ৰ আৰু IT ৰচতিৰ্ 

বযৱহাৰ কৰৰব লাৰগব। 

21. ডৰক্ম আৰু ৈাংৰক্ষণৰ বাতব ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া প্ৰ’ড াকলৈৰ্ূহ পালন কৰৰ চৰলব। 

22. ডগাত াৱা ্া াৰ িাঞ্চৰৰ্চনৰ বাতব ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰচতিৰ্ৈৰ্ূহ বযৱহাৰ 

কৰৰব লাৰগব। 

23. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া ডগাপনীয়ো, একােো আৰু ৈৰুক্ষা প্ৰ’ড াকলৈৰ্ূহ ৰ্াৰন চৰলব লাৰগব। 

24. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল আধ্াৰ ডৰ্ােনাৰ ৰ্ূলবস্তু, ৈাৰাাংশ আৰু কাৰণৈৰ্ূহ েনৈাধ্াৰণক বুেৱুাৰ বাতব প্ৰাৰধ্কৰতন 

ৰদয়া প্ৰ’ড াকলৈৰ্ূহ ৰ্াৰন চৰলব লাৰগব। ৰৰ্তহেয  আঘাৰ ল’গ’ আৰু ব্ৰাণ্ডৰ নাৰ্ প্ৰাৰধ্কৰনৰ ৈিৰি, ডৈইবাতব 

প্ৰাৰধ্কৰতন ৰনেৰ ল’গ’, ডব্ৰণ্ডৰ ৰ্ান, ডব্ৰণ্ডৰ ৰ্োইন আৰু অনয ডৰ্াগাতৰ্াগ আৰু ৰ্ানুহক অৱগে কৰাৰ বাতব 

বযৱহাৰ কৰাৰ ৈাৰ্গ্ৰীৈৰ্ূহ বযৱহাৰ কৰা ৰনয়ৰ্ আৰু ৈীৰ্াৰ ৰবৱৰণ ৰদব। 

25. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈেকতল আধ্াৰ প্ৰক্ৰিয়াৈৰ্ূহ লাগু কৰৰবৰ বাতব প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া প্ৰ’ড াকল, প্ৰক্ৰিয়া আৰু 

ৰ্ানকৈৰ্ূহ পালন কৰৰব লাৰগব। 

26. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ৈৰ্তয়-ৈৰ্তয় পঞ্জীয়নৰ ৰৰপ’ ম প্ৰাৰধ্কৰতন ৰদয়া ৰনয়ৰ্ আৰু অৱস্থাৰ্তে প্ৰাৰধ্কৰনক েৰ্া 

কৰৰব লাৰগব। 

27. ডৈৱা প্ৰদান কেমাৈকতল ৈৰ্তয়-ৈৰ্তয় আধ্াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে েৰিে েথ্য প্ৰাৰধ্কৰনক ৰদব লাৰগব। 

পৰিৰশষ্টC – নোমোাংকনৱকন্দ্ৰ (সেকৰলষ্ট) 
 

পঞ্জীয়ক: _______________________________________________________ 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী:: _______________________________________________ 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৰ ট্ৰঠকনা:  ৈিূণ ম ট্ৰঠকনা__________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

পঞ্জীয়ন ডিচন ডকা্:  ৈকতলা ডিচন________________________________ 

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


 

 

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

Page147 

 

 

______________________________________________________________ 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীে পৰ্ মতবক্ষকৰ নাৰ্:: ________________________________ 

িৰমক 

নাং 
সেকপইি 

পঞ্জীয়ন 

এৱেঞ্চীি 

প যৱেক্ষক 

েোিযত্োমূলক প্ৰৱয়োেনীয়ত্ো 

A সষ্টচন 

A.1 ডশহেীয়া সবৰশিযৰ বাতব UIDAI ৰ লগে পৰীক্ষা কৰক। বায়’ডৰ্ট্ৰিক আৰু অনয ৰ্ভাইচৰবলাক 

ৈাংতৰ্াগ কৰৰবলল USB হাব থ্কা ডলপ প/ড্ে প; (ডশহেীয়া প্ৰতয়ােনৈৰ্ূহৰ বাতব ৈদায় 

techsupport@uidai.gov.in ি লগে পৰীক্ষা কৰক)।ECMPৈাংেৰণ 3.3.4.2ৰ বাতব 

 প্ৰাথ্ৰৰ্ক ৰফ্ৰকুতৱঞ্চী ক্বা্ ক’ৰ অথ্বা োেলক ডবৰে (ড্ে প) অথ্বা 1.9 GHzপ্ৰাথ্ৰৰ্ক 
ৰফ্ৰকুতৱঞ্চী ক্বা্ ক’ৰ অথ্বা োেলক ডবৰে (ডলপ প) 

 অথ্বা োেলক ডবৰে 

 500GB HDD 

 ড্ৰ্তকত ্ USB 2.0প’ ম (ৰনম্নেৰ্ 5  া প’ মৰ প্ৰতয়ােন 

ড াকা: (ৰৱণ্ড’ে ৰভিা/ৰৰ্তকাতনা 64ৰব  অপাতৰট্ৰ াং ৰচতিৰ্ৰ ৈৰ্থ্ মন নাই) 

  

A.2 ইঞ্চ তলষযন আৰু কনৰিগুতৰষযন ডৰ্নুতৱলৰ ৰ্তে UIDAI চি ্ তৱৰ ইঞ্চ ল কৰা, 

পৰীক্ষা কৰা, কনৰিগাৰ কৰা আৰু CIDRৰ লগে পঞ্জীয়ন কৰা। অৰ্াহৰ ৰভেৰে 

ডশহেীয়া ৈাংেৰণত া ৈকতলা পঞ্জীভযক্ত ডলপ পে ইঞ্চ ল কৰৰব লাৰগব। VDM ইঞ্চেল 

কৰা আৰু ৈকতলা ৰ্ন্ত্ৰৰ বাতব ডৈৱাৈৰূ্হ চৰল আতে। 

  

A.3 আইৰৰচ ডকপ্সাৰ কৰা ৰ্ন্ত্ৰ আতে (ডৰ্ক আৰু ৰ্ত্ল ডৰক্ম কৰক)   

A.4  আঙয ৰলৰ চাপ ডলাৱা ৰ্ন্ত্ৰ আতে (ডৰ্ক আৰু ৰ্ত্ল ডৰক্ম কৰক)   

A.5 ৰ্ক্ৰেত ল ডকতৰ্ৰাত া (ডৰ্ক আৰু ৰ্ত্ল ডৰক্ম কৰক) UIDAIৰ সবৰশিযৈৰূ্হ পূণ ম কৰৰব 

লাৰগব 

  

A.6  বগা পৃষ্ঠভূৰৰ্ৰ স্ক্ৰীন, প্ৰৰেিলন নকৰা, অপাৰদশী, ৩ িু  বহল আৰু ডিণ্ডৰ লগে ৰৰ্ 

আতলাকৰচত্ৰ ল’বৰ বাতব বযৱহাৰ হয় 

  

A.7 আৱাৈীৈকতল ৰনেৰ ্া া সবধ্োকৰণ কৰৰবৰ বাতব অৰেৰৰক্ত ৰ্ৰন ৰ (15-16"আৰু 

োৰ ডৰেলুযষযন 1024x768েলক ডবৰে) 

  

A.8  পঞ্জীয়নৰ বাতব প্ৰতয়ােনীয় ৈকতলা ৰ্ন্ত্ৰৈৰূ্তহ UIDAIএ ৰবচৰা সবৰশিযৈৰূ্হ পূণ ম কৰৰব   
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িৰমক 

নাং 
সেকপইি 

পঞ্জীয়ন 

এৱেঞ্চীি 

প যৱেক্ষক 

লাৰগব 

A.9 প্ৰৰেত া ডিচনতে ৈকতলা ৰ্ন্ত্ৰৰ কাৰ্ কাে পৰীক্ষা কৰা সহতে   

A.10 ্া া ত্ৰাঞ্চিাৰৰ বাতব ৰ্ৰ্ৰী ট্ৰিক (4 GB ডপন ড্ৰাইভ এ া ডকন্দ্ৰ/প্ৰৰেৰদনৰ বাতব ৰ্তঠি 

ৰ্াতন ৫ া ডিচন। পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰই ৰনম্নেৰ্ ২০ ৰদনৰ বাতব িক ৰাৰখব লাতগ) 

  

A.11 ৰপ্ৰণ্টাৰ (A4 ডলোৰ ৰপ্ৰণ্টাৰ; আতলাকৰচত্ৰৰ লগতে ভাল ৰ্ানৰ ৰৰচে ৰপ্ৰণ্টকৰৰব পাৰৰব 

লাৰগব) 

  

A.12 ৰপ্ৰণ্টাৰৰ কাগে (৫ ো ডিচনে ১০ ৰদনৰ বাতব ২০ ৰৰৰ্ৰ প্ৰতয়ােন হ’ব)   

A.13 এৰণ্টভাইৰাচ/এণ্টস্পাইতৱৰ পৰীক্ষা   

A.14 নাৰ্াাংকন ক্লাতয়ণ্টৰ বাতব ্া া কা্ম/ইণ্টাৰতন  ৈাংতৰ্াগ। প্ৰৰে 5 ৰদনে ক্লাতয়ণ্টৰচাংক কৰাত া 

বাধ্যোৰ্ূলক।. 
  

A.15 স্থানীয় সবধ্োকৰণৰ বাতব আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্টে অন ব’্ম কৰা ৈকতলা ৈঞ্চালক আৰু পৰ্ মযতবক্ষক   

A.16 ৈাধ্াৰণ প্ৰৰ্াৰণকৰণৰ বাতব ৈকতলা ৈঞ্চালক, পৰ্ মতবক্ষক আৰু পৰৰচয়কেমা আধ্াৰ 

ক্লাতয়ণ্টে অন ব’্ম হ’ব লাৰগব 

  

A.17 পঞ্জীয়কৰ পৰা পঞ্জীয়নৰ আগৰ ্া া, ৰ্ৰদ বযৱহাৰ কৰা সহতে ডেতে ডলপ পৰ পৰা 

ইৰ্প’ ম কৰৰবলল থ্াৰকব লাৰগব 

  

A.18 ৰ্ৰদ পঞ্জীয়কৰ বাতব ডকপ্সাৰ কৰৰবলল অৰেৰৰক্ত ৰিল্ড আতে ডেতে KYR+ৰিল্ডৈৰূ্হ 

ডকপ্সাৰ কৰৰবলল KYR+চি ্ তৱৰত া কনৰগিাৰ আৰু পৰীক্ষা কৰৰব লাৰগব 

  

A.19 ৰেয়াবলল স্প’ঞ্জ আৰু হাে চিা কৰা কাতপাৰ   

A.20 UIDAI এ ৰদয়া সবৰশিযৰ্তে  GPS  ৰৰৰচভাৰ   

A.21 ৈুৰক্ষাৰ কাৰণৰ বাতব পঞ্জীয়ন ডিচনৰ বাতব হা্মতৱৰ চাৰব (অতিাবৰ ২০১২ৰ পাচে ৰদয়া 

সহতে) 

  

A.22 পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে দস্তাতবেৈৰূ্হ ডেন কৰৰবলল ডেনাৰ, ৰ্’ে ডেনাৰৰ বযৱহাৰ সহতে 

(আগতে ডেন কৰা দস্তাতবেৈৰূ্তহা লগতে ৰদব পাৰৰ) 

  

B সকন্দ্ৰ 
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িৰমক 

নাং 
সেকপইি 

পঞ্জীয়ন 

এৱেঞ্চীি 

প যৱেক্ষক 

B.1 ৫ া পঞ্জীয়ন ডিচনৰ বাতব এ া ডকন্দ্ৰে 2 KVAৰ ডবক-আপ পাৱাৰ চাোই (ডেতনতৰ ৰ)   

B.2 ডেতনতৰ ৰ চলাবলল ইিন   

B.3 পৰ্ মাে পৰৰৰ্াতণ ডকন্দ্ৰে/আগতে ৰবতলাৱা ৰপ্ৰণ্টকৰা আধ্াৰ পঞ্জীয়ন/শুধ্ৰৰণ িৰ্ ম   

B.4 CIDRসল ডপন ড্ৰাইভ/ হা্ম ৰ্ে পঠাবলল বাবাল ডপক্্ , পানী ডৰাধ্ কৰা, এনভলপ (CD 

ডৰ্ইলাৰ) (২ া এনতভলপ/প্ৰৰেৰদতন/এ া ডকন্দ্ৰে। পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰই ৰনম্নেৰ্ ২০ ৰদনৰ 

বাতব িক ৰাৰখব লাতগ) 

  

B.5 ৰ্ৰদ CIDRসল ্া া িাঞ্চিাৰৰ বাতব অনলাইন ৰ্’্ বযৱহাৰ কৰৰতে ডেতে আধ্াৰ SFTP 

ক্লাতয়ণ্টৰ ডশহেীয়া ্াউনল’্ কৰৰ ইঞ্চ ল কৰক। ৈকতলাৰখন ডপতক  পঞ্জীয়ন ২০ 

ৰদনৰ ৰভৰেৰ আপল’্ কৰৰব লাৰগব। ৰ্ৰদ এ া ডিচনে আপল’্ কৰৰবলল থ্কা 

ডপতক ৰ ৈাংখযা ১০০০েলক ডবৰে হয় ডেতে পঞ্জীয়ন ক্লাতয়ণ্ট ফ্ৰীে সহ ৰ্াব। 

  

B.6 আৱাৈীৰ পৰৰচয়, ট্ৰঠকনাৰ প্ৰৰ্াণৰ ডেৰক্সৰ বাতব আতলাকৰচত্ৰ কৰপয়াৰ (কনতিিে 

ৰদয়া ৰ্তে) 

  

B.7 প্ৰৰেত া ডিচনে ৰদনত াে ৰনম্নেৰ্ দবুাৰ ্া া ডবক-আপৰ বাতব এক্স াতন মল হা্ম ৰ্ে 

(ৰনম্নেৰ্ ৬০ ৰদনৰ বাতব ডবক-আপ ৰাৰখব লাতগ) 

  

B.8 পৰ্ মাে পৰৰৰ্াণৰ ডপাহৰ, ডিন আৰু বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৰ্ন্ত্ৰৈৰূ্হক োগ-ইন কৰৰবলল পাৱাৰ 

পইণ্ট 

  

B.9 স্থানীয় ৰবষয়াৈকলক পঞ্জীয়নৰ ৰচ য্ যলৰ ৰবৈতয় অৱগে কৰা   

B.10 পক্ৰঞ্জয়ন ৰচ য্ যলৰ ৰবষতয় পৰৰচয়কেমাৈকলৰ অৱগে কৰা   

B.11 পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰলল ডৰ্াৱা ঠাইে এখন ডবনাৰ   

B.12 পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া ডদখুৱাবলল ৰবৰভন্ন ঠাইে ইাংৰােী আৰু স্থানীয় ভাষাে প’িাৰ   

B.13 পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ ৰভেৰে/বাৰহৰে অৰভতৰ্াগ ৰদবৰ বাতব ডহল্পলাইন নম্বৰ আৰু অনয 

প্ৰতয়ােনীয় নম্বৰ ৰ্াতে ডদখুওৱা হয় 

  

B.14 ৰনতদমশৰ বাতব চি ্ তৱৰৰ য়ুোৰ ডৰ্নুতৱল আৰু ৈঞ্চালকৈকল ৰ্াতে োৰ ৰবৈতয় 

অৱগে হয় 
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িৰমক 

নাং 
সেকপইি 

পঞ্জীয়ন 

এৱেঞ্চীি 

প যৱেক্ষক 

B.15 আৱাৈী/পৰৰচয়কেমাই চহী কৰৰব ডনাৱাৰা ঠাইে ব ুা আঙয ৰলৰ চাপ ল’বৰ বাতব ইাংক 

ডপ্ 

  

B.16 ডবক-আপৰ বাতব এক্স াতন মল হা্ম ৰ্ে   

B.17 UIDAI/পক্ৰঞ্জয়কৰ লগে েোলেয়ালক ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰৰবব বাতব ৰ্’বাইল ৰিন, ডলন 

ডিান/ইণ্টাৰতন  

  

েোক্তঞ্চত্ 

C অনয লক্তেষ্টষ্টক   

C.1 পাৱাৰ ক্মৰ বাতব এক্সত ঞ্চন ক্ম   

C.2 হাে চিা কৰৰবলল পানী, চাতবান আৰু  াতৱল   

C.3 ডখাৱা পানীৰ বযৱস্থা   

C.4 পঞ্জীয়ন ডিচনৰ ৈঞ্চালকৈকলৰ বাতব পৰ্ মাে পৰৰৰ্াণৰ ড বুল আৰু চকী   

C.5 পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহায় বযক্ৰক্তৈকল বাতব চা৬ পৰৰ থ্কা ঠাইে ৰ্াতে চকী/ডবঞ্চ আতে   

C.6 পৰ্ মাে পৰৰৰ্াতণ ঠাই থ্কা ডপক্ষাগৃহ/ৰুৰ্ আৰু ভালদতৰ থ্ানৰথ্ে লতগাৱা িাৰন মচাৰ ৰ্াতে 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য লওতে পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহা বযক্ৰক্তগৰাকী বহয  কৰ্ ঘুৰা-পকা কৰৰব 

লগা হয় 

  

C.7 ৰনম্নেৰ্ এ া ডিচন ৰ্’ে শাৰীৰৰকভাতৱ অক্ষৰ্, গভমৱেী ৰ্ৰহলা, ডকচয ৱা থ্কা ৰ্ৰহলা আৰু 

বয়ৈস্থ নাগৰৰকৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয়। ডবনাৰৰ ৈহায়ে এইত া ডিচন ৈহেতে চকুে পৰা 

কৰৰব লাতগ। পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল’ৰে স্থাপন কৰৰব লাতগ। 

  

C.8 ৈকতলা ৰ্ন্ত্ৰ ৰনবৰ বাতব বাকচ   

C.9 ৰ্ন্ত্ৰ উৎপাদনকেমাৈকলৰ ৰ্তে বায়’ডৰ্ট্ৰিক আৰু ডলপ প চিা কৰৰবলল বযৱহাৰ কৰা 

বস্তু 

  

C.10 এ া অনয কক্ষ ৰ্’ে “পদমা-নেীন” ৰ্ৰহলাৈকলৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয়   

C.11 কাৰ্ ৈলৰন কৰৰবলল আৰু ৈঞ্চালকৰ ৈাংখযা এতকই ৰাৰখবলল পৰ্ মাে ৈাংখযক ৈঞ্চালক   
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িৰমক 

নাং 
সেকপইি 

পঞ্জীয়ন 

এৱেঞ্চীি 

প যৱেক্ষক 

C.12 পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহা ৰ্ৰহলাৈকলক ৈহায় কৰৰবলল ৰ্ৰহলা ৈঞ্চালক/ডস্বচ্ছাতৈৱক    

C.13 পঞ্জীয়ন কৰৰবলল অহা বযক্ৰক্তৈকলক পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰৰ ৰভেৰলল ডবগ/চয  তকে ৰনবৰ বাতব 

বাধ্া ৰদবলল ৈুৰক্ষা বযৱস্থা 

  

C.14 শাৰীৰৰকভাতৱ অক্ষৰ্ আৰু বয়ৈস্থ বযক্ৰক্তৈকলৰ বাতব এখন ডৰি; পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰ 

ৰবক্ৰল্ডাংৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল’ৰে স্থাপন কৰৰবলল পৰাৰ্শ ম ৰদয়া হয় 

  

C.15 প্ৰাথ্ৰৰ্ক ৰচৰকৎৈা ৰক    

C.16 অৰেৰ্াে গৰৰ্ থ্কা ঠাইে ৰ্াতে ORS ৰক  থ্াতক   

D পঞ্জীয়ন সকন্দ্ৰ- স্বোস্থয আৰু সুিক্ষো েযেস্থো 

D.1 ৈকতলা ইতলক্ ট্ৰিক বস্তু ৰ্াতে ভালদতৰ আৰথ্ মাং কৰা হয়   

D.2 ৱাল আৰু ফ্ল’ৰে থ্কা ৈকতলাৰখৰন ৱায়াৰৰাং ৰ্াতে ভালদতৰ ইঞু্চতলত  কৰা হয়   

D.3 ডগতেতৰ ৰ ডবক-আপ আৰু পঞ্জীয়নৰ বাতব বযৱহাৰ কৰা অনয ৈকতলা ৰ্ন্ত্ৰৰ 

কাতনকষযনৰ বাতব ৰদয়া বায়াৰৰাং ৰ্াতে ভালদতৰ থ্ানৰথ্ে লতগাৱা হয় 

  

D.4 ডেতনতৰ ৰৰ বাতব ইিন আৰু অনয ডকাতনা জ্বলনশীল পদাথ্ ম ৰ্াতে পঞ্জীয়নৰ ঠাইৰ পৰা 

আেঁৰে ৰখা হয় 

  

D.5 অৰিৰ বাতব ৈুৰক্ষা বস্তু ৰ্াতে হােতে ডপাৱা অৱস্থাে থ্াতক   

D.6 পাৱাৰ ডেতনতৰ ৰ ৰ্াতে পঞ্জীয়ন ডিচনৰ পৰা ৰ্তঠি আেঁৰে ৰখা হয়   

D.7 ৈাধ্াৰণ আপােকালীন নম্বৰ ৰ্াতে ডকন্দ্ৰে উপলব্ধ থ্াতক আৰু ৈঞ্চালকৈকতল োৰ 

ৰবষতয় োতন 

  

 __________________________ ________ 

 ত্োৰিি চহী 
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পৰিৰশষ্টD – পৰিচয়/ষ্টিকনোিপ্ৰমোণপত্ৰিনমুনো 
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পৰিৰশষ্টE – পৰিচয়কত্যোিদ্বোিোসন্মৰত্পত্ৰত্নমুনো 
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পৰিৰশষ্ট  F – নোমোাংকন/শুিিৰণ ফম য 
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পৰিৰশষ্ট G – এৰি ৰি স োেো সক্ষত্ৰ 
 

আিোি নম্বি নিকোি েোৱে প্ৰৱয়োেনীয় ৰস্থৰত্ৱেোি 

এগৰাকী আধ্াৰ নম্বৰ গৰাকীৰ আধ্াৰ নম্বৰ েলে উতেৰখে ৰস্থৰেতবাৰে ডকতঞ্চল কৰা হ’ব: 

(a) ৰ্ৰদ এইত া প্ৰৰেষ্ঠা কৰা সহতে ডৰ্ এেন বযক্ৰক্তৰ এ ােলক ডবৰে আধ্াৰ নম্বৰ োৰৰ কৰা সহতে, ডেতে আগতে 

পঞ্জীয়ন কতৰাতে ডপাৱা আধ্ৰ নম্বৰত া ৰখা হ’ব আৰু োৰ বাৰহতৰ বাৰক ডকই া আধ্াৰ নম্বৰ ডকতঞ্চল কৰা হ’ব। 

(b) েলে ৰদয়া ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ উলাংঘা কৰৰ আধ্াৰ নম্বৰ ৰনৰ্ মাণ কৰৰতল আধ্াৰ ডকতঞ্চল কৰা হ’ব: 

I. “আতলাকৰচত্ৰৰ আতলাকৰচত্ৰ”, ডক্ষত্ৰে ৰ্’ে বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য উপলব্ধ নাই: ডৰ্ৰেয়া পঞ্জীয়ন এতকন্দ্ৰে 

পঞ্জীয়নৰ বাতব এখন নেযন আতলাকৰচত্ৰ ডলাৱাৰ ৰবপৰীতে বেমৰ্ান থ্কা আতলাকৰচত্ৰখন ডলাৱা হয়, আৰু 

ডৰ্ৰেয়া পঞ্জীয়নৰ ৈৰ্য়ে ৰ্ূল বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ডলাৱা নহয়, ডেৰেয়া আৱাৈীৰ আধ্াৰ ডকতঞ্চল কৰা হ’ব। 

II. “ভযল বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্”ৰ ৰস্থৰেতবাৰ:  ডৰ্ৰেয়া পঞ্জীয়নত া “বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্” ৰহচাতপ ভযললক কৰা 

হয় ডেৰেয়া আধ্াৰ নম্বৰতো ডকতঞ্চল কৰা হ’ব। 

III. ডৰ্ৰেয়া বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য নল’বৰ বাতব এেন প্ৰােবয়েক পাচঁবেৰৰ েলৰ বয়ৰ্ৰ ৰশশু ৰহচাতপ পঞ্জীয়ন কৰা 

হয় ডেৰেয়া আধ্াৰ নম্বৰ ডকতঞ্চল কৰা হ’ব 

IV. প্ৰাৰধ্কৰতন পঞ্জীয়ন োৰলয়াৰে ডৰ্ন অনুভৱ কৰা অনয ডকাতনা ডক্ষত্ৰে আধ্াৰ ডকতঞ্চল কৰা হ’ব 

ডকতঞ্চল কৰাৰ িলে, প্ৰাৰধ্কৰতন আধ্াৰ নম্বৰক ৰদয়া ৈুৰবধ্াৈৰ্ূহ স্থায়ীভাতৱ বি কৰৰ ৰদয়া হ’ব। 
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পৰিৰশষ্ট H – আিোি নোমোাংকন/আপৱডেি েোৱে সহোয়কোিী িস্তোৱেেি ত্োৰলকো 
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পৰিৰশষ্ট I – সুৰেিো মোচুল 
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পৰিৰশষ্ট J – আিোি ৰনক্তিয় কিো 

এৰি ৰিয়ো অিেো ৰনষকৰিয় কিো সক্ষত্ৰৰেলোকত্ সসোিো সপোেো 

 

1. এগৰাকী আধ্াৰ নম্বৰগৰাৰকৰ আধ্াৰ নম্বৰত া েলে উতেখ কৰা ৰস্থৰেতবাৰে ৰনক্ৰিয় কৰা হ’ব: 

a. “আৱলোকৱচোত্ৰি আৱলোকৰচত্ৰ” আৰু মূলেোয়’সমষ্টিক ত্িয উপলব্ধ আৱে: পঞ্জীয়ন ডকন্দ্ৰে ডৰ্ৰেয়া নেযন 

আতলাকৰচত্ৰৰ ডলাৱাৰ ৰবপৰীতে বেমৰ্ান থ্কা এখন আতলাকৰচত্ৰ বযৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ডৰ্ৰেয়া ৰ্ূল 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক বায়;ডৰ্ট্ৰিক েথ্য ডলাৱা ওৱা হয় ডেৰেয়া আৱাৈীৰ আধ্াৰ নম্বৰ ৰনক্ৰিে কৰা হ’ব আৰু আৱাৈীক 

নেযন আতলাক ৰচত্ৰ ৰদবলল ডকাৱা হ’ব। আতলাকৰচত্ৰ ৈিলোতৰ উন্নৰেকৰণ কৰাৰ পাচে আধ্াৰ নম্বৰত া 

ৈক্ৰিয় কৰা হ’ব পাতৰ। 

b. “ভুল অসম্পূণ য েোয়’সমষ্টিক েযৰত্িম”ি সক্ষত্ৰত্: ডৰ্ৰেয়া আৱাৰৈতয় ৰদব পৰা অৱস্থাে থ্াৰকতলও 

বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্যৰ লগে েৰিে ৰকেয ৰ্ান েথ্য ডলাৱা নহয় ডেৰেয়া আধ্াৰ নম্বৰত া ৰনক্ৰিয় কৰা হ’ব। 
 

c. পাচে অৱস্থাে ৰ্ৰদ এইত া কথ্া ডপাহৰলল আতহ ডৰ্ পঞ্জীয়ন সবধ্ৈহায়কাৰী দস্তাতবে ডনাতহাহ্বালক কৰা সহৰেল 

ডেৰেয়া আধ্াৰ নম্বৰত া ৰনক্ৰিয় কৰা হ’ব আৰু সবধ্ ৈহায়কাৰী দস্তাতবে আপল’্ কৰাৰ পাচেতহ ইয়াক 

ৈক্ৰিয় কৰা হ’ব। 

d. ডৰ্ৰেয়া ডলাৱা েথ্যতবাৰক ডবয়া ্া া অথ্বা উন্নৰেকৰণৰ প্ৰতয়ােন ডহাৱ ৰহচাতপ ডফ্লগ কৰা হয় (ডৰ্তন 

ৰৰ্ৰৰে/পৰৰচয় ডনাতহাৱা বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য, আৱাৰৈৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিকে গাৰল/ডবয়া শব্দ আৰু অৈাাংৈৰদয় ভাষা 

বযৱহাৰ কৰা, ‘ওৰতি’ বযৱহাৰ কৰৰ ডকইবা াও নাৰ্ বযৱহাৰ কৰা), ডেৰেয়া আধ্াৰ নম্বৰত া ৰনক্ৰিয় কৰা হ’ব 

ডৰ্ৰেয়াললতক আধ্াৰ নম্বৰ গৰাকীতয় ইয়াক উন্নৰেকৰণ নকতৰ। 

e. পাচঁ অথ্বা ডপািৰ বেৰ ৈিণূ ম কৰাৰ পাচে ৰ্ৰদ এ া ৰশশুট্ৰ তয় ৰদবেৰৰ পাচে ৰনেৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক েথ্য 

উন্নৰেকৰণ কৰৰব ডনাৱাতৰ ডেতে আধ্াৰ নম্বৰত া ৰনক্ৰিয় কৰা হ’ব। ৰ্ৰদ ৰনক্ৰিয় কৰাৰ এবেৰৰ ডশষতো ডেতন 

উন্নৰেকৰণ কৰা নহয় ডেতে ডৈইতবাৰ ডক্ষত্ৰে আধ্াৰ নম্বৰত া বাদ ৰদয়া হ’ব। 

f. প্ৰাৰধ্কৰতন ৰ্ৰদ ৰবচাতৰ ডেতে ৰৰ্তকাতনা নযায়ৈাংগে কাৰণৰ বাতব আধ্াৰ নম্বৰ ৰনক্ৰিয় কৰৰব পাতৰ। 

2. ৰনক্ৰিয় কৰাৰ পাচে প্ৰাৰধ্কৰতন আধ্াৰ নম্বৰগৰাকীক ৰদয়া ৈুৰবধ্াৈৰ্ূহ অস্থায়ীভাতৱ বি কৰৰ ৰদব ডৰ্ৰেয়াললতক 

আধ্াৰ নম্বৰৰ গৰাৰকতয় েথ্য ৈৰ্ূহ উনৰেকৰণ অথ্বা ৰশধ্ৰৰণ নকতৰ ৰ্াতৰ বাতব ডেওঁৰ আধ্াৰ নম্বৰত া প্ৰাৰধ্কৰতন 

ৰনক্ৰিয় কৰৰতে। 

েোি ৰিয়ো অিেো ৰনক্তিয় কিো ৰস্থৰত্ৱেোিি েোৱে সসোিো-সপোেো কিো 

1. আধ্াৰ নম্বৰ বাদ ৰদয়া অথ্বা ৰনক্ৰিয় কৰা ৰৰ্তকাতনা ডক্ষত্ৰ অথ্বা হ’ব পৰা ডক্ষত্ৰৰ বাতব ডক্ষত্ৰে ডৈাধ্া-ডপাো কৰাৰ 

প্ৰতয়ােন হ’ব পাতৰ, ৰ্াৰ বাতব আধ্াৰ নম্বৰ বাদ ৰদয়া অথ্বা ৰনক্ৰিয় কৰৰব ডখাো ৰ্ানুহেনৰ সৈতে ডৈাধ্া-ডপাো 

কৰাৰ প্ৰতয়ােন হ’ব পাতৰ। 

2. প্ৰাৰধ্কৰতন ৰ্ৰনৰনে কৰা এতেঞ্চীতয় এই ৰবষতয় ডচাৱা-ৰচো/ডৈাধ্া-ডপাো কৰৰব আৰু প্ৰাৰধ্কৰতন ইয়াৰ বাতব ৰদয়া 

ৰনতদমশনা ৰ্তে এ া ৰৰপ’ ম েৰ্া কৰৰব 

3. প্ৰাৰধ্কৰতন ৰৰপ’ মত া ডপাৱাৰ পাচে প্ৰতয়ােনীয় ৰনণ ময় ল’ব, আধ্াৰ নম্বৰত া বাদ ৰদয়া অথ্বা ৰনক্ৰিয় কৰাৰ ৈিণূ ম 

ৰনণ ময় প্ৰাৰধ্কৰনৰ ওচৰে থ্াৰকব। 
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পৰিৰশষ্ট K – সঞ্চোলক অনে’ৰডযাং  ফম য 
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পৰিৰশষ্ট L – আিোি নোমোাংকনকীে 
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পৰিৰশষ্ট M – ECMP ক্লোৱয়িত্ত্ িকো সোিোিণ আৱসোেঁোহ আৰু প্ৰৰত্কোি 
 

পঞ্জীয়ন এতেঞ্চীৈৰ্ূতহ প্ৰাৰধ্কৰ ডনৰদয়া ৰলাংকৰ পৰা ECMP ক্লাতয়ণ্ট ্াউনল’্ কৰৰব লাতগ। ক্লাতয়ণে ্াউনল’্ কৰাৰ পাচে 

আৰু বযৱহাৰৰ ৈৰ্য়ে ৈঞ্চালক/পৰ্ মতবক্ষতক েলে উতেখ কৰাৰ দতৰ ডকইবা াও ৈৰ্ৈযাৰ ৈনু্মখীন হ’ব পাতৰ। কৰ্ মচাৰীতয় ডেতন 

ৈৰ্ৈযাৰ বাতব ল’ব লগা প্ৰৰেকাৰৈৰ্ূহ েলে প্ৰৰেত া ৈৰ্ৈযাৰ বাতব ৰদয়া আতে আৰু ডৈই ৰনতদমশনাৈৰ্ূহ পালন কৰৰব লাতগ: 

িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

1. 

 

ভুল-সঞ্চোলকি হেিত্োকিণ 

ৰেফল প্ৰৰত্কোি- 

 বায়’ লক পৰীক্ষা কৰক 

(প’ড মল/এৰ্-আধ্াৰে 

চাওক) 

 আধ্াৰ ৰনলৰম্বে কৰা সহতে 

(বায়’ উনৰেকৰণৰ 

প্ৰতয়ােন) 

 ড ৰ্তে  পুনৰ 

এক্সতিকষযন> UIDAI ৰ 

ড ক চাপ’ মৰ লগে 

ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰক 

2. 

 

ভুল-পঞ্জীয়ন ৰেফল 

প্ৰৰত্কোি- 

 ্া াকা্ম/ডন ৱকম 

কাতনৰিৰভট্ৰ  ৈলাওক আৰু 

পুনৰ ডচিা কৰক 

 ক্লাতয়ণ্টক পুনৰ পঞ্জীয়ন 

কৰক 

 IP ৱাই  ৰলি কৰা/িায়াৰ 

ৱাল ডচট্ৰ াংৰ বাতবওই হ’ব 

পাতৰ 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

3. 

 

ভুল- সঞ্চোলকি ত্িয নোই 

প্ৰৰত্কোি- 

 অনুগ্ৰহ কৰৰ ডন ৱকম 

কাতনৰিৰভট্ৰ  পৰীক্ষা কৰক 

(ৰলাংক/স্পী্) 

 ৰ্ৰদ ডন ৱকম ট্ৰঠতকই আতে 

ডেতে অনুগ্ৰহ কৰৰ পুনৰ 

অনব’্ম কৰক 

4. 

 

ভুল-আইৰিচ  ন্ত্ৰ সপোেো নোই 

প্ৰৰত্কোি- 

ৰ্ন্ত্ৰত াৰ কাতনকষযন পৰীক্ষা 

কৰক। ডৈৱাৈৰ্ূহ পুনৰ আৰম্ভ 

কৰক আৰু চাওক 

 

5. 

 

ভুল-সঞ্চোলকি চোইাংক ৰেফল 

প্ৰৰত্কোি- 

ৈঞ্চালকৰ অন ব’ৰ্মাং প্ৰক্ৰিয়া 

পুনৰ আৰম্ভ কৰক 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

6. 

 

ভুল- ৰপন সকোডি ডোেোত্ ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

• সম্পূণ য ৰপন সকোড ডোেো 

ৰিয়ক (নম্বি, ক্তেলো, উপ-

ক্তেলো, VTC) 

• সশহত্ীয়ো “মোষ্টোি ডোেো 

ফোইল” সেো ডোউনল’ড 

কৰি ইম্প’েয কিক 

(ECMP/UCL ত্) 

7. 

 

ভুল- সপৱকে চোইাংকত্ ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

 প্ৰক্ৰিয়া->পঞ্জীয়ন ্া া 

এক্সপ’ ম কৰক-> 

 ৈঞ্চালকৰ েথ্য ৰচাংিনাইে 

কৰক->ডপতক ৰ অৱস্থা 

চাইাংক কৰক (ৈিণূ ম 

চাইাংক কৰক) 

8. 

 

ভুল- OTP চোভযিত্ কোৱনক্ট 

কৱিোৱত্ ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

UIDAI ৰ ড ক চাপ’ ম দলৰ 

লগে ডৰ্াগাতৰ্াগ কৰক 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

9. 

 

ভুল- ৰপ্ৰি কৱিোৱত্ ভুল হ’ল 

প্ৰৰত্কোি- 

ৰপ্ৰণ্টাৰৰ লগে পাৰথ্ মৱ 

কাতনকষযন পৰীক্ষা কৰক 

10. 

 

ভুল-পঞ্জীয়ন ক্লোৱয়িত্ 

পঞ্জীয়ন সহোেো নোই 

প্ৰৰত্কোি- 

ক্লাতয়ণ্টে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰক 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

11. 

 

ভুল- চোভযোি কোৱনকষযন 

ৰেফল 

প্ৰৰত্কোি- 

অনুগ্ৰহ কৰৰ ডন ৱকম 

কাতনকষযন পৰীক্ষা কৰক আৰু 

োৰ পাচে লগ-ইন কৰাৰ ডচিা 

কৰক 

12. 

 

ভুল- আঙুৰলি সাংিযো 

সম্ভোৰেত্ সাংিযোি লগত্ ৰমলো 

নোই 

প্ৰৰত্কোি- 

ৈট্ৰঠক ৰনতদমশনা ৰদ বায়’ডৰ্ট্ৰিক 

আঙয ৰলৰ ৈাংখযা ৈট্ৰঠকভাতৱ 

ডলাৱা সহতে এই কথ্া ৰনক্ৰিে 

কৰক 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

13. 

 

ভুল- ৰকেুমোন ফোইলিলফত্ 

সিৰল-সমৰল কিো হহৱে 

প্ৰৰত্কোি- 

 ৈঞ্চালকেন ৈট্ৰঠকভাতৱ 

অনব’্ম কৰা ডহাৱা নাই। 

অনুগ্ৰহ কৰৰ পুনৰ অন ব’্ম 

কৰক 

 ৰকেয ৰ্ান 

ৰচতিৰ্িাই/ি’ল্ডাৰ এৰ্  

কৰা সহতে 

 

14. 

 

ভুল- সোিোিণ হেিত্োকিণ 

সসেো উপলব্ধ নোই 

প্ৰৰত্কোি-  

 ৰচতিৰ্ত া িা ম কৰাৰ পাচে 

অলপ ৈৰ্য় ৰওক আৰু 

োৰ পাচে ক্লাতয়ণ্ট িা ম 

কৰক, 

 ৰ্ৰদ ইয়াৰ পাচতো এতকই 

চৰল থ্াতক ডেতে আৰৰ্ 

ডৈৱালল ৰ্াব লাতগ->আধ্াৰ 

ৰ্াৰিতে  িৰ্ ম ৰ্ভাইচ 

ডৰ্তনোৰ আৰু আধ্াৰ 

QQSSITV ডৈৱা পুনৰ 

আৰম্ভ কৰক 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

15. 

 

ভুল- সস্কনোি নোই ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

অনুগ্ৰহ কৰৰ আতপানাৰ ৰপ্ৰণ্টাৰ 

+ ডেনাৰ ৰ্ভাইচৰ 

পাৰথ্ মৱ/হা্মতৱৰ কাতনকষযন 

পৰীক্ষা কৰক আৰু পুনৰ ডচিা 

কৰক 

 

16. 

 

ভুল- সনেেকয কোৱনকষযনি 

ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

এই ভযলত া ৈাধ্ৰণতে SFTP 
চি ্ডৱৰে হয়->ডন ৱকম 

কাতনকষযন পুনৰ পৰীক্ষা 

কৰক->্া াতবচৰ িাইলত া 

ৰৰতেচ কৰক আৰু পুনৰ 

পঞ্জীয়ন কৰক 

17. 

 

ভুল- CIDR ি লগত্ পঞ্জীয়ন 

কিোত্ ৰেফল 

প্ৰৰত্কোি- 

পঞ্জীয়নৰ ডিত্ক্ৰঞ্চতয়ল ৰখৰন 

পুনৰ পৰীক্ষা কৰক (য়ুোৰতনৰ্ 

আৰু পাচৱ্ম) 
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িৰম

কনাং 

ভুল- স্ক্ৰীনশ্বে ভুলি নোম- প্ৰৰত্কোি 

18. 

 

ভুল- ইঞ্চেৱলষযনি সময়ত্ 

মোিোত্মক ভুল 

প্ৰৰত্কোি- 

ক্লাতয়ণ্ট ডৰ্ৰচন ভালদতৰ ইঞ্চ ল 

কৰা ডহাৱা নাই->আতপানাৰ 

ৰচতিৰ্ৰ পৰা ৈকতলা ক্লাতয়ণ্ট 

চি ্ডৱৰ আনইঞ্চ ল কৰক-

>ইঞ্চ তলষযনৰ প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ 

আৰম্ভ কৰক 

19. 

 

বযৱহাৰ কৰা ডন ৱকম UIDAI ৰ 

চাভমাৰৰ লগে কাতনি ডহাৱা 

নাই/ক্লাতয়ণ্ট পঞ্জীয়ন ডহাৱা 

নাই/ QSSITV ডৈৱাতয় কাৰ্ 

কৰা নাই (ৈিুণ ম পঞ্জীয়ন ডহাৱা 

নাই)- 

অন ব’ৰ্মাং কৰাৰ আগে “য়ুোৰ 

পঞ্জীয়ন” কৰাৰ ট্ৰঠক আগতে 

আধ্াৰ QSSITV ডৈৱা পুনৰ 

আৰম্ভ কৰক/প্ৰৰ্াণ পত্ৰ আৰু 

আধ্াৰে থ্কা নাৰ্ ৰৰ্লা নাই/ 

ৰদয়া ৈঞ্চালক id ৰ লগে 

পঞ্জীয়কেন ৰৰ্লা নাই/পঞ্জীয়ক 

ৈক্ৰিয় নহয়/পঞ্জীয়ন এতেঞ্চী 

ৈক্ৰিয় নহয়/ৈঞ্চালক ৈক্ৰিয় 

নহয়/ৈঞ্চালক অনয পঞ্জীয়ন 

এতেঞ্চীৰ লগে েৰিে সহ 

আতে/ডলাৱা বায়’ডৰ্ট্ৰিক ৬০% 

েলক কৰ্- ডকৱল বাওঁহাে 

(চাৰৰ া আঙয ৰল) অথ্বা ডৈাহঁাে 

অথ্বা দু া বু া আঙয ৰলৰ চাপ 

ৰদয়ক 
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পৰিৰশষ্ট N – আৱসোেঁোহ/হীনত্োি প্ৰকৃৰত্ (গভীিত্োি সপিোৰমেোি) 
 

িৰমক

নাং 
আৱসোেঁোহ/হীনত্োি প্ৰকৃৰত্ 

গভীিত্োি 

পইি 

1 UIDAI চি ্ডৱৰৰ লগে হস্ততক্ষপ কৰাৰ বাক্ৰঞ্চে ৰ্তনতৰ ৰনধ্ মাৰৰে ৰনতদমশনাৈৰ্ূহৰ ৰ্ুঠ 

উলাংঘন কৰা (ৈঞ্চালক/পৰ্ মযতবক্ষকৰ বায়’ডৰ্ট্ৰিক বাইপাচ কৰা) 
2000 

2 ঠগাৰ ৰ্তনতৰ ৰনধ্ মাৰৰে ৰনতদমশনাৈৰ্ূহৰ ৰ্ুঠ উলাংঘন কৰা-  

I. UIDAI ডৈৱৈৰ্ূহৰ বাতব বাৰৈন্দাৰ পৰা ডবৰে ৰ্াচযল ডলাৱা/ঠগবাক্ৰে কাৰ্ে ৰলে 

ডহাৱা। 

II. পৰ্ মযতবক্ষণৰ ৈৰ্য়ে অ প্ৰাৰধ্কৃে নাৰ্াাংকন ডকন্দ্ৰ চতলাৱা ৰবচাৰৰ ডপাৱা গ’ডল 

III. আউ বাউণ্ড ্াতয়লাৰ ৰপয়লে ঠগা বাক্ৰেৰ কাৰ্ে ৰলে ডহাৱা বুৰল ধ্ৰা পৰৰতল 

1000 

3 বায়’ডৰ্ট্ৰিক আতৈাৱঁাহ (BE-I) 

I. ৈিণূ ম আঙয ৰলৰ চাপ আৰু চকুৰ ৰ্ৰন ভূললক নাই বুৰল ডৰক্ম কৰা সহতে 

II. এ া বায়’ডৰ্ট্ৰিক বযৰেিৰ্ে িত াৰ িত া থ্কা 

III. এেন অনয বযক্ৰক্তৰ বযৰেিৰ্ িত া 

IV. এ া বস্তুৰ বযৰেিৰ্ িত া 

200 
 

4 িত াৰ িত া (POP) 

I. ডৰ্ৰেয়া অনয এখন িত া/অথ্বা অনা-ৰ্ানৱ বস্তুৰ িত া থ্াতক 

200 

5 বাৰৈন্দাৰ ড্ৰ্’গ্ৰাৰিকে অৈাাংৈদীয় ভাষা/গাৰলৰ ভাষা বযৱহাৰ কৰা 20 

6 দস্তাতবক্ৰেে আতৈাৱঁাহ(DOE I) 

I. ভযৱা দস্তাতবে 

II. ডহতৰাৱা দস্তাতবে 

200 

7 দস্তাতবেীয় দস্তাতবে(DOE II) 

I. ৰনম্ন ৰ্ানৰ দস্তাতবে 

II. অলবধ্ দস্তাতবে 

III. ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক ্া া অৰৰ্ল ডহাৱা 

0.5 

8 নাৰ্াাংকনৰ োৰৰখৰ পৰা 20 ৰদনৰ পাচে ডদৰৰলক নাৰ্াাংকন ডপতক  আপল’্ কৰা 1 

9 নাৰ্াাংকৰ ৰদনৰ ওঅৰা 30 ৰদনৰ ৰভেৰে ৰচাংক কৰা ৰকন্তু আপল’্ নকৰা ্া াৰখৰনক 

ডহতৰাৱা বুৰল ধ্ৰা হয় 

1 
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10 নাৰ্াাংকনৰ োৰৰখৰ পৰা 10 ৰদনৰ ৰভেৰে নাৰ্াাংকন ডপতক  আপল’্ কৰাে ডদৰৰ 

ডহাৱা 

0.5 

11 বায়’ডৰ্ট্ৰিক আতৈাৱঁাহ II (BE-II) 

I. বযৰেিৰ্ৰ িত াে ৰনম্ন ৰ্ানৰ িত া 

II. বযৰেিৰ্ৰ িত াৰ বযৰেিৰ্ দৃশযৰ্ান নহয় 

0.5 

12 বায়’ডৰ্ট্ৰিক আতৈাৱঁাহ III (BE-III) 

I. িত া ৰনতদমশনাৰ ৰ্তে নহয় 

0.5 

13 ড্ৰ্’গ্ৰাৰিক আতৈাৱঁাহ (DE) 

I. ৰলাংগ/িত াৰ অৰৰ্ল 

II. য়ৈ/িত াৰ অৰৰ্ল 

III. নাৰ্ে ভযল/অৈিণু ম ট্ৰঠকনা 

IV. ৈিকমৰ অৰৰ্ল 

0.5 

 ৰ্ুঠ আতৈাৱঁাহৰ গভীৰো ওপৰৰৰখৰনৰ 

ৈব মৰ্ঠু 

শোাংশে প্ৰদশ মন ইক্ৰণ্ডতক ৰ সহতে = 100* (আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণ – ৈব মৰ্ুঠ আতৈাৱঁাহৰ গভীৰো)/ৰ্ুঠ আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণ 

উদাহৰণ আধ্াৰ ৰনৰ্ মাণ = 100000, ৰ্ুঠআতৈাৱঁাহৰগভীৰো=500 

শোাংশে ৰ্ুঠ প্ৰদশ মন ইক্ৰণ্ডতক ৰ =100*(100000-500)/100000 = 99.5% 
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পৰিৰশষ্ট O –আিোি নোমোাংকন/আপৱডেি েোৱে প্ৰমোৰণকিণ 
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পৰিশিষট্ P – পঞজ্ীয়ন অ’পাৰেটৰসকলৰ বাবে মানদণড্যকুত্ নিৰদ্েশনাৱলী  
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