
আবাসীসকলৰ বােব আধাৰৰ হাতপুিথ 

সূচীপ� 

1 পিৰচয় ................................................................................................................................................... 4 

1.1 আধাৰ িক?..................................................................................................................................... 4 

1.2 আধাৰ �কােন পাব পােৰ? ............................................................................................................. 4 

1.2.1 ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বােব আধাৰ ........................................................................................ 5 

1.2.2 �বাসী ভাৰতীয় সকলৰ বােব আধাৰ ..................................................................................... 5 

1.3 আধাৰৰ �বিশ�সমূহ ...................................................................................................................... 5 

1.3.1 পিৰচায়ক িহচােপ আধাৰ ...................................................................................................... 5 

1.3.2 পিৰচয়ৰ তথ� িহচােপ আধাৰ, ইয়াতৈক আন এেকা নহয় .................................................... 5 

1.4 আধাৰৰ ব�ৱহাৰ ............................................................................................................................ 5 

2 আধাৰৰ বােব িকদেৰ প�ীভ� � হ’ব পািৰ? ........................................................................................... 5 

2.1 প�ীকৰণ ���য়া ......................................................................................................................... 5 

2.2 আধাৰ প�ীয়নৰ বােব মনত ৰািখবলগীয়া িবষয়সমূহ .................................................................. 8 

2.3 আধাৰ প�ীয়ন �ক� .................................................................................................................... 8 

2.3.1 আেপানাৰ িনকটৱত� আধাৰ �ক� স�ান কৰক ................................................................. 9 

2.3.2 প�ীয়ন �ক�ৰ �কাৰ .......................................................................................................... 9 

2.4 অনলাইন সা�াৎকাৰ �সৱা .......................................................................................................... 9 

2.4.1 আধাৰ �সৱাৰ বােব সা�াৎকাৰ: ............................................................................................ 9 

2.4.2 অনলাইন সা�াৎকাৰ িকদেৰ বুক কিৰব ............................................................................ 10 

2.5 আধাৰ ��িত ি�িত ..................................................................................................................... 10 

2.5.1 যিদ ইআইিড �হৰাই যায় �তে� িক কিৰব? ......................................................................... 10 

3 আধাৰ উ�ীতকৰণ .............................................................................................................................. 11 

3.1 উ�ীতকৰণৰ বােব �েয়াজনীয় নিথপ�সমূহ: ............................................................................ 11 

3.2 অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ সুিবধা ........................................................................................ 11 

3.2.1 নিথপ�ৰ �সেত �ঠকনাৰ অনলাইন উ�ীতকৰণ: ................................................................ 11 

3.2.2 নিথপ� অিবহেন �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণ ............................................................................... 12 

3.3 িশ�ৰ বােব বাধ�তামমূলক বায়’�ম��ক উ�ীতকৰণ .................................................................. 12 



3.4 আধাৰ �ঠকনাত ‘মাৰফৎ’ৰ উ�ীতকৰণ ...................................................................................... 12 

3.5 উ�ীতকৰণৰ সংখ�াৰ সীমা.......................................................................................................... 12 

3.6 আধাৰ উ�ীতকৰণৰ ব�িত�মী ���য়াসমহূ ............................................................................. 13 

3.7 আধাৰ বািতলকৰণৰ ���ত উ�ীতকৰণ ................................................................................... 13 

3.8 উ�ীতকৰণৰ ি�িত পৰী�ণ ........................................................................................................ 13 

3.9 আধাৰ উ�ীতকৰণৰ ���ত মনত ৰািখবলগীয়া কথাসমূহ ........................................................ 14 

4 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ নিথপ�ৰ �বধ তািলকা ........................................................................ 14 

5 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ বােব মাচ� ল........................................................................................... 15 

5.1 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ আেবদনৰ বােব �কােনা মাচ� ল নালােগ ......................................... 15 

5.2 �ক�ই আেপানাৰ পৰা অত�ািধক মাচ� ল আদায় কিৰেল িকদেৰ অিভেযাগ দািখল কিৰব ........ 15 

6 আধাৰ লাভ .......................................................................................................................................... 16 

6.1 আধাৰ ��িত .............................................................................................................................. 16 

6.2 আধাৰ প� .................................................................................................................................. 16 

6.3 আধাৰ ডাউনেলাড ...................................................................................................................... 16 

6.3.1 আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল অ’�টিপ আ� পাছৱড�........................................................... 16 

6.3.2 ইআধাৰত িড�জেটল �া�ৰৰ �বধতাকৰণ .......................................................................... 16 

6.3.3 ডাউনেলাড কৰা আধাৰ আইনীভােব �বধ .......................................................................... 16 

6.4 এমআধাৰ ম’বাইল এপ ............................................................................................................... 17 

6.5 আধাৰৰ পুনৰ ছপা ...................................................................................................................... 17 

7 আধাৰৰ �বধতাকৰণ ........................................................................................................................... 17 

7.1 িযেকােনা আধাৰৰ অনলাইনেযােগ �বধতাকৰণ ......................................................................... 17 

7.2 আধাৰত সুৰি�ত িকউআৰ �কাড .............................................................................................. 18 

8 আধাৰ অনলাইন �সৱাসমহূ ................................................................................................................ 18 

8.1 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ (য’ত প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ �েয়াজন নাই) ............................ 18 

8.2 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ (য’ত প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ �েয়াজন হয়) ............................. 18 

8.3 সঘনাই �সাধা ��সমহূ ............................................................................................................... 19 

9 আেপানাৰ আধাৰ তথ�ৰ �গাপনীয়তা আ� সুৰ�া............................................................................. 19 

9.1 ইউআইিডএআইেয় �গাপনীয়তা আ� তথ�ৰ সুৰ�া �দান কেৰ ............................................... 19 

9.2 িচআইিডআৰত ডাটা সুৰ�া ....................................................................................................... 19 



9.3 আেপানাৰ  আধাৰ তথ� িকদেৰ সুৰি�ত কিৰব পােৰ ................................................................ 20 

10 অিভেযাগ ব�ৱ�াপনা ...................................................................................................................... 21 

10.1 আধাৰ স�ক� �ক� - �হ�লাইন ১৯৪৭..................................................................................... 21 

10.2 ইেমইলৰ জিৰয়েত সহায় ............................................................................................................ 21 

10.3 আধাৰ �ৱবছাইট .......................................................................................................................... 21 

10.4 আধাৰ চাটবট .............................................................................................................................. 22 

10.5 ছ’িচেয়ল িমিডয়া .......................................................................................................................... 22 

10.5.1 চৰকাৰী ছ’িচেয়ল িমিডয়া �’ফাইল: .................................................................................... 22 

10.5.2 নকল �’ফাইল/ব�ৱহাৰকাৰীৰ একাউ�ৰ পৰা সাৱধান ..................................................... 23 

10.6 আধাৰৰ আ�িলক কায �ালয় ........................................................................................................ 23 

11 আধাৰ আইন ২০১৬ ....................................................................................................................... 24 

12 আধাৰ (প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ) িনয়ামক, ২০১৬ ..................................................................... 25 

12.1 অধ�ায় ২ – আবাসীৰ প�ীয়ন ���য়া ....................................................................................... 25 

12.2 অধ�ায় ৪ – আবাসীৰ তথ�ৰ উ�ীতকৰণ ..................................................................................... 26 

12.3 অধ�ায় ৬ – আধাৰ ন�ৰ আ� পিৰচয় তথ�ৰ িবলুি� অথবা িন��য়কৰণ ................................. 26 

13 পিৰিশ�............................................................................................................................................ 28 

13.1 পিৰিশ� ১ – �বধ সমিথ �ত নিথপ�ৰ তািলকা .............................................................................. 28 

13.2 পিৰিশ� ২ – আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ �ীকৃিতপ�ৰ িবন�াস ............................................... 28 

13.3 পিৰিশ� ৩ – প�ীয়ন আেবদন ................................................................................................... 28 

13.4 আধাৰৰ �টউটিৰেয়ল িভিডঅ’..................................................................................................... 28 

13.5 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ ..................................................................................................... 28 

13.6 ছ’িচেয়ল িমিডয়াত আধাৰ ........................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 পিৰচয় 

 

মাননীয় আৱাসী, 

আধাৰৰ পিৰয়ালৈল �াগতম! 

আধাৰৰ এই হাতপুিথখন আেপানাক আধাৰৰ িবষেয় িনেদ�শনা �দান কৰাৰ বােব ��ত কৰা �হেছ৷ আিম 

আেপানাক এই হাতপুিথখন অধ�য়ন কিৰবৈল আ� আধাৰৰ উে�শ� অনুধাৱন কিৰবৈল আ�ান জনােলা৷ 

এই হাতপুিথখেন আেপানাক আধাৰৰ িবষেয় জনাত সহায় কিৰব৷ আেপানাৰ সকেলা ধৰণৰ ��-িকদেৰ আধাৰ লাভ 

কিৰবৰ পৰা আৰ� কিৰ আধাৰৰ সিবেশষ িকদেৰ উ�ীতকৰণ কিৰব, এই সকেলােবাৰ ��ৰ উ�ৰ এই 

হাতপুিথখনত লাভ কিৰব৷ তােৰাপিৰ আপুিন আধাৰৰ ���য়াকৰণ তথা �সৱা স��ীয় সকেলা িবৱৰেণা ইয়াত লাভ 

কিৰব৷ �িতেটা অংশৰ �সেত আপুিন িকআৰ �কােডা লাভ কিৰব৷ আপুিন �াসংিগক িকউআৰ �কাডেটা িযেকােনা 

�াট� �ফানৰ িকউআৰ �কাড ��নাৰ এপৰ �াৰা ��ন কিৰ সংি�� �ৱব পৃ�ােটা চাব পািৰব অথবা উি�িখত িবষয়ৰ 

িভিডঅ’ �টউটিৰেয়লেটা চাব পািৰব৷ 

আধাৰৰ জগতখনত এভ� মুিক মািৰ ইয়াৰ স��ীয় �সৱাসমূহৰ িবষেয় আ� ১২টা অংকৰ এই িবিশ� সংখ�ােটােৱ 

আেপানাক িক �মতা �দান কিৰব পােৰ জােনা আহক৷ 

 

1.1 আধাৰ িক? 

 

আধাৰ হ’ল ভাৰতৰ জনসাধাৰণক �ািধকৰেণ �বধতাকৰণ ���য়া স�ূণ � কৰাৰ িপছত (অংশ ২ত বণ �না কৰা �হেছ) 

ভাৰতীয় িবিশ� পিৰচয় �ািধকৰেণ (ইউআইিডএআই) �দান কৰা এক ১২টা অংক িবিশ� এক সংখা৷ 

 

1.2 আধাৰ �কােন পাব পােৰ? 

 

বয়স আ� িলংগ সােপে� ভাৰতত বাস কৰা িযেকােনা ব��� অথবা �বাসী ভাৰতীয়, �তওঁেলােকও আধাৰ ন�ৰ 

পাবৈল প�ীভ� � হ’ব পােৰ৷ এজন ব���ৰ বােব �কৱল এটা আধাৰ ন�ৰেহ ��ত হয় আ� এই িবিশ�তা 

�ডম’�ািফক আ� বায়’�ম��ক িড-ড� ি�েকচনৰ �াৰা লাভ হয়৷ 

ব� বাত�াঃ আেপানাৰ আধাৰ ন�ৰ এবাৰ  ��ত �হাৱাৰ িপছত এয়া িচৰকালৈল আেপানাৰ �সেত থািক যাব৷ ইয়াক 

অন� ব���ৈল �দান কৰা নহয়৷ 



1.2.1 ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বােব আধাৰ 

আপুিন যিদেহ ভাৰতীয় আৱাসী �তিতয়ােহ আধাৰৰ প�ীয়নৰ বােব আপুিন �যাগ�৷ অথ �াৎ আপুিন ভাৰতত এশ 

িবৰাশী (১৮২) িদনৰ সময়ৰ বােব অথবা আধাৰ প�ীয়নৰ বােব আেবদনৰ তািৰখৰ �ঠক পূেব � বাৰ মাহতৈকও অিধক 

সময়ৰ বােব বাস কিৰব লািগব৷ 

1.2.2 �বাসী ভাৰতীয় সকলৰ বােব আধাৰ 

যিদেহ আপুিন এজন �বাসী ভাৰতীয় আ� আেপানাৰ হাতত ভাৰতীয় পাৰপ� আ�ছ �তে� আপুিন আধাৰত 

প�ীয়ন কৰাব পােৰ৷ এশ িবৰাশী িদনৰ বাধ�তামূলক িনবাস �বাসী ভাৰতীয়সকলৰ ���ত �েযাজ� নহয়৷ আপুিন 

আধাৰ �ক�ৈল �গ �বাসী ভাৰতীয় িহচােপ আধাৰত প�ীভ� � হ’ব পােৰ৷  �বাসী ভাৰতীয়সকলৰ পিৰচয়ৰ �মাণৰ 

বােব ভাৰতীয় পাৰপ� বাধ�তামূলক৷ আেবদনকাৰীেয় �ঠকনাৰ �মাণ প�ৰ বােব ইউআইিডএআইেয় �হণ কৰা 

িযেকােনা নিথপ� বাচিন কিৰব পােৰ (এই হাতপুিথখনৰ  অংশ ১৩.১ৰ পিৰিশ�-১ চাওক)৷  

ব� বাত�াঃ �বাসী ভাৰতীয়সকলৰ আধাৰ প�ীয়নত পিৰচয়ৰ �মাণ প�ৰ বােব ভাৰতীয় পাৰপ� বাধ�তামূলক৷  

1.3 আধাৰৰ �বিশ�সমূহ  

1.3.1 পিৰচায়ক িহচােপ আধাৰ 

আধাৰ হ’ল ১২টা অংকৰ এক িবিশ� আইিড৷ আবাসী এজনক িচনা� কিৰবৈল আধাৰত �ডম’�ািফক তথ� (নাম, 

জ�ৰ তািৰখ, িলংগ আ� �ঠকনা), মুখম�লৰ আেলাকিচ�, আঙ� িলৰ চাপ আ� মিণবলয় ব�ৱহাৰ কৰা হয়৷ এই 

তথ�সমূহ বাধ�তামূলক৷ তােৰাপিৰ আপুিন �বকি�কভােৱ আেপানাৰ ম’বাইল ন�ৰ আ� ইেমইেলা �দান কিৰব 

পােৰ৷ আিম আেপানাক এই আটাইেবাৰ তথ� �যাগান ধিৰবৈল আ�ান জনাইেছা৷ 

1.3.2 পিৰচয়ৰ তথ� িহচােপ আধাৰ, ইয়াতৈক আন এেকা নহয় 

আধাৰ হ’ল পিৰচয়ৰ �মাণ প�৷ ই আধাৰ ন�ৰৰ গৰাকীক নাগিৰক� �দান নকেৰ৷ আেপানাৰ আধাৰ ন�ৰেটা 

বু��ম�াৰ �াৰা ��ত �হাৱা এক যাদৃ��ক সংখ�া আ� ইয়াক �কােনা জািত, ধম �, উপাজ�ন, �া�� আ� 

�ভৗেগািলকতািভি�ত ব�ৱহাৰ কৰা নহয়৷  

1.4 আধাৰৰ ব�ৱহাৰ  

আধাৰ ন�েৰ সম� �দশেত আবাসীসকলৰ বােব অফলাইন/অনলাইনৰ এক িবিশ� পিৰচয় �বধতাকৰণৰ সুিবধা 

�দান কেৰ৷ এবাৰ আপুিন প�ীভ� � �হাৱাৰ িপছত এই আধাৰ ন�ৰক আপুিন িনজৰ পিৰচয় িস� কৰাৰ বােব 

িযমান ই�া িসমােনই �বদু�িতন বা অফলাইন �বধতাকৰণৰ জিৰয়েত ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ �কােনা ধৰণৰ �সৱা, লাভ 

আিদ লাভ কিৰবৈল আপুিন পিৰচয়ৰ তথ� �ল ফুৰাৰ �েয়াজন নাই৷  

ব� বাত�াঃ আধােৰ এজন ব���ক পিৰচয়ৰ �মাণ �দান কেৰ যাক িযেকােনা সময়ত, িযেকােনা �ানত আধাৰ 

�বধতাকৰণ অনলাইনৰ জিৰয়েত �বধতাকৰণ কিৰব পািৰ৷  

2 আধাৰৰ বােব িকদেৰ প�ীভ� � হ’ব পািৰ? 

আধাৰ পাবৈল আপুিন প�ীয়নৰ সময়েছাৱাত আেপানাৰ �ডম’�ািফক আ� বায়’�ম��ক তথ� �দান কিৰব লািগব 

িয স�ূণ � িবনামূলীয়া৷ অনু�হ কিৰ মন কিৰব �য আপুিন এবাৰেহ আধাৰত প�ীভ� � �হাৱােটা �েয়াজন৷ 

2.1 প�ীকৰণ ���য়া  

আপুিন ভাৰতৰ বািস�া অথবা �বাসী ভাৰতীয় িযেয়ই নহওক িকয়, আধাৰ ন�ৰ পাবৈল িনে�া� ���য়ােকইটা 

পূৰণ কিৰবই লািগবঃ 

 আধাৰ প�ীয়ন �ক�ৰ পিৰদশ �ন 

 আধাৰ প�ীয়ন প�ৰ পূৰণ 

 �ডম’�ািফক আ� বায়’�ম��ক তথ� �দান 



 অপােৰটেৰ ��ন কিৰবৈল �বধ পিৰচয়ৰ �মাণ প� (িপঅ’আই) আ� �ঠকনাৰ �মাণ (িপঅ’এ) আ� 

জ�ৰ তািৰখৰ �মাণ (িডঅ’িব) �দান 

 ইআইিড (প�ীয়ন আইিড) থকা �াি��ীকাৰ প�ৰ �সেত িনজৰ �কৃত তথ� সং�হ কৰক  

যিদ �কােনা আবাসীেয় ঘৰৰ মুৰ�ীৰ অধীনত প�ীয়ন হয় (অংশ ২.১.১২) চাওক, �তে� �তওঁ �কৱল স��ৰ �মাণ 

প� (িপঅ’আৰ) দািখল কিৰেলই হ’ব৷  

 

আধাৰ প�ীয়ন আেবদন ডাউনেলাড কিৰবৈলঃ 

 https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf  

িনকটৱত� আধাৰ প�ীয়ন �ক�ৰ িবৱৰণ পাবৈলঃ  

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx  

 

ব� বাত�াঃ আধাৰ �ক�ৈল �কৃত নিথপ� �ল আহক৷ এইসমূহ ��ন কিৰ পুনৰ আেপানাক উভতাই িদয়া হ’ব৷ 

�কােনা ফেটাকপীৰ �েয়াজন নহয়৷ 

উপেৰা� ���য়াসমূহত আবাসীসকলৰ বােব ব�িত�েমা উপল� য’ত �তওঁেলাকৰ নাম �যেন পিৰয়ালৰ সদস�ৰ 

নাম/গৃহহীন/অনাথ আিদ �হাৱা বােব �েয়াজন নহয় অথবা িযসকল আবাসীৰ বায়’�ম��ক ব�িত�ম থােক য’ত 

বায়’�মি�ক িবৱৰণ �হণ কিৰব �নাৱািৰ৷ �তেন ধৰণৰ  �িতেটা ঘটনাই তলত উে�খ কৰা �হেছঃ  

2.1.1.1 নিথপ�িভি�ক প�ীয়ন 

ইউআইিডএআইৰ �ৱবছাইটত উপল� নিথপ�ৰ তািলকা অনুসিৰ আধাৰ প�ীয়নৰ বােব আপুিন পিৰচয়ৰ �মাণ 

প� (িপঅ’আই) আ� �ঠকনাৰ �মাণ প� (িপঅ’এ) �দান কিৰব পােৰ৷ (অংশ ১৩.১, পিৰিশ� ১ চাওক) 

 পিৰচয়ৰ �মাণ প� (িপঅ’আই)- বাধ�তামূলক 

 �ঠকনাৰ �মাণ প� (িপঅ’এ)- বাধ�তামূলক 

 জ�ৰ তািৰখ (িডঅ’িব)- আপুিন ইউআইিডএআইৰ তািলকা অনুসিৰ জ�ৰ তািৰখৰ নিথপ� �দান কিৰব 

লািগব৷ যিদ আেপানাৰ এই নিথপ� নাই �তে� আপিুন আেপানাৰ আনুমািনক বয়সেটা উে�খ কিৰব 

পািৰব৷ 

যিদ আেপানাৰ ওচৰত �বধ তথ� আেছ �তে� আধাৰ প�ীয়নৰ সময়ত �সয়া আপুিন �দখুৱাব লািগব৷ যিদ আেপানাৰ 

নামত �কােনা নিথপ� নাই �তে� অনুেমািদত িবষয়াৰ �াৰা �ীকৃত িযেকােনা �ীকৃিতপ� �দিশ �ত কিৰব পােৰ 

(পিৰিশ� ২ চাওক)৷ ইউআইিডএআইেয় এই �ীকৃিতপ�সমূহৰ বােব িনধ �ািৰত িবন�াস ��ত কিৰেছ৷ �বধতাকৰণৰ 

বােব সমিথ �ত নিথপ�ৰ �হণেযাগ� তািলকা চাওকঃ 

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

 

�বধ সমিথ �ত নিথপ�ৰ তািলকাঃ https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

ব� বাত�াঃ আধাৰ প�ীয়নৰ নিথপ�ত আেপানাৰ নাম থকােটা আৱশ�ক৷ 

2.1.1.2 পিৰয়ালৰ মুৰ�ীিভ�ীক (এইচঅ’এফ) প�ীয়ন 

�কােনা ব���ৰ যিদ ব���গত নিথপ� নাথােক �তে� �তওঁৰ প�ীয়ন পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ নিথপ�ৰ �াৰা িনে�া� 

তথ�সমূহ �দান কিৰ প�ীয়ন কিৰব পািৰবঃ 

 পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ নাম 

 আবাসী আ� পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ �সেত স�ক�ৰ �মাণ (িপঅ’আৰ) 

 পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ আধাৰ সংখ�া 

 প�ীয়নৰ সময়ত পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ বায়’�ম��ক িন��তকৰণ 

 

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx


ব� বাত�াঃ এইচঅ’এফ প�ীয়নৰ বােব পিৰয়ালৰ মুৰ�ীেয় প�ীয়নৰ সময়ত বায়’�ম��কৰ িন��িত �দান কিৰব 

লািগব৷ 

2.1.1.3 পিৰচায়কিভি�ক প�ীয়ন 

যিদ আেপানাৰ হাতত উপেৰা� নিথপ�ৰ এটাও নাই �তে� আপুিন পিৰচয়িভি�ত প�ীয়নৰ অধীনত প�ীয়ন 

কিৰব পােৰ৷ এই ‘পিৰচায়ক’সকল হ’ল �ৰ�জ�ােৰ িনযু� কৰা অনুেমািদত কম �চাৰী৷ �তওঁেলাকঃ 

 �ৰ�জ�াৰৰ িনজা কম �চাৰী 

 িনব �ািচত �ানীয় সং�াৰ সদস� 

 �ানীয় �শাসনীয় সং�াৰ সদস� 

 ডাক কম �চাৰী 

 �ভাৱশালী ব��� �যেন িশ�ক 

 �া�� কম� 

 িচিকৎসক 

 অংগনৱাড়ী/আশা কম� 

 �ানীয় এন�জঅ’ৰ �িতিনিধসকল 

পিৰচায়কিভি�ক প�ীয়নত �হণ কৰা তথ�সমূহঃ 

 পিৰচায়কৰ নাম 

 পিৰচায়কৰ আধাৰ ন�ৰ 

 পিৰচায়কৰ বায়’�ম��কৰ এটা �কাৰ 

2.1.1.4 িশ�ৰ প�ীয়ন 

নৱজাতক িশ�েক ধিৰ সকেলা িশ�েৱ আধাৰৰ বােব প�ীয়ন কিৰব পােৰ৷ িশ�সকলৰ প�ীয়ন �তওঁেলাকৰ বয়স 

সােপে� িনে�া� দুটা ধৰেণ স�� হ’ব পােৰ৷  

৫ বছৰৰ তলৰ িশ�সকলৰ বােবঃ  

িশ�ৰ প�ীয়নৰ বােব (নৱজাতকৰ পৰা আৰ� কিৰ ৫ বছৰৰ তলৰ িশ�সকলৰ বােব), িশ��টৰ অিভভাৱকৰ 

িযেকােনা এজনৰ আধাৰ �মাণীকৰণৰ আৱশ�ক৷ ৫ বছৰৰ তলৰ িশ�ৰ বায়’�ম��ক তথ�ৰ �েয়াজন নাই৷ িশ��টৰ 

নাম, জ�ৰ তািৰখ, িলংগৰ তথ� আ� আেলাকিচ� �হণ কৰা হয়৷ �তওঁেলাকৰ আধাৰ অিভভাৱক/িপতৃ-মাতৃৰ 

�সেত সংেযা�জত �হ থােক৷ 

িশ��টৰ অিভভাৱক/িপতৃ-মাতৃেয় িনে�া� নিথপ�ৰ �সেত িনকটৱত� আধাৰ �ক�ৈল �ল �যাৱা আৱশ�কঃ 

 জ�ৰ �ৰ�জ�াৰ, �পৗৰ িনগম অথবা অন�ান� �ানীয় সং�া �যেন তালুক, �তহিচল ইত�ািদৰ পৰা জািৰ কৰা  

িশ��টৰ জ�ৰ �ীকৃিতপ� অথবা িশ�ৰ জ�ৰ সময়ত চৰকাৰী িচিকৎসালেয় জািৰ  কৰা মুকিল 

কাড�/ি�প 

 িযেকােনা এজন অিভভাৱকৰ আধাৰ (অথবা প�ীয়ন ি�প), দুেয়াগৰাকী অিভভাৱক জীিৱত হ’�ল মাকৰ 

অথবা অিভভাৱকৰ  

অন�ুহ কিৰ মন কিৰব �য যিদ আপুিন আধাৰত বত�মানৰ �ঠকনা উ�ীতকৰণ কিৰেছ আ� িশ��টৰ আধাৰত নত� ন 

�ঠকনা অ�ভ� �� কিৰব িবচােৰ �তে� িশ��টৰ আধাৰ প�ীয়নৰ পূেব � আেপানাৰ সিবেশষ উ�ীতকৰণ কৰক৷ এবাৰ 

আেপানাৰ আধাৰ উ�ীতকৰণ �হাৱাৰ িপছত আপুিন িশ��টক আধাৰ প�ীয়নৈল �ল আিহব পােৰ আ� ইয়াৰ বােব 

আেপানাৰ উ�ীতকৰণ আধাৰখন ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷  

 

৫ৰ পৰা ১৮ বছৰৰ িশ�ৰ বােবঃ 

িশ�ক প�ীয়ন কৰাবৈল িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱেক িশ��টক িনে�া� নিথপ�ৰ �সেত িযেকােনা িনকটৱত� আধাৰ 

�ক�ৈল �ল যাব পােৰঃ 



 যিদ িশ��টৰ িনজা নিথপ�েৰ প�ীয়ন কেৰ- িশ��টৰ িবদ�ালয়ৰ আইিড ( �ীকৃত�া� �শি�ক 

�িত�ােন জািৰ কৰা) অথবা ইউআইিডএআইৰ �ীকৃত আন নিথপ�৷ 

 যিদ পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ অধীনত প�ীয়ন হয়- যিদ িশ��টৰ িবদ�ালয়ৰ �বধ আইিড অথবা অন� 

তািলকাভ� � নিথপ� নাই �তে�  িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱেক িশ��টক এইচঅ’এফিভি�ত প�ীয়ন কৰাৰ 

পােৰ য’ত স��ৰ �মাণ (িপঅ’আৰ) নিথপ�ৰ আৱশ�ক হয়৷ (২.১.১.২ চাওক)৷ 

�টাকাঃ নাবালকৰ আধাৰ প�ীয়নৰ বােব িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱেক িশ��টৰ �হ আধাৰ প�ীয়নৰ বােব স�িত �দান 

কিৰব পােৰ৷ 

 

ব� বাত�াঃ িশ�ৰ িবদ�ালয়ৰ আইিড আধাৰ প�ীয়নত ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ৷ 

 

 

 

 

2.1.1.5 বায়’�ম��ক ব�িত�মৰ �সেত আবাসীৰ প�ীয়ন  

বায়েম��ক ব�িত�মযু� আবাসী �যেন আঙ� িল �নােহাৱা/চকু �নােহাৱা আিদ �লাকসকলৰ বােব িনে�া� তথ�সমূহ 

�হণ কৰা হয়ঃ 

 স�ূণ � �ডম�ািফক তথ� 

 যিদ দুেয়াটা মিণবলয় স�ৱ নহয় �তে� এটা মিণবলয় 

 বাকী থকা আঙ� িলেকইটাৰ চাপ 

 ব�িত�মী আেলাকিচ� 

2.2 আধাৰ প�ীয়নৰ বােব মনত ৰািখবলগীয়া িবষয়সমূহ 

 আধাৰৰ তথ� �িতজন আবাসীৰ বােব দুটা ভাষাত স��ক হয়- ইংৰাজী (িডফ�) আ� �ানীয় ভাষা 

(প�ীয়নৰ সময়ত আবাসীেয় বাচিন কৰা ভাষা)৷ আবাসীেয় িহ�ী, �তেল�, তািমল, কানাড়া, মালায়লম, 

পা�াৱী, মাৰাঠ�, �জৰাট�, বাংলা, উিড়য়া, অসমীয়া আ� ইংৰাজীৰ মাজৰ পৰা বাচিন কিৰব পােৰ৷ 

 প�ীয়ন প�ত িদয়া আেপানাৰ সিবেশষ স�ুখত থকা �ীণত দৃশ�মান হয়৷ অপােৰটেৰ ইংৰাজী আ� 

�ানীয় ভাষাত অ�ভ� �� কৰা তথ�সমূহ �তওঁ �দান কৰাৰ পূেব � আপুিন পৰী�ণ আ� িন��ত কৰােটা 

�েয়াজন৷ �া�ৰ কৰাৰ পূেব � আপুিন �াি��ীকাৰ প�ৰ সিবেশষ পৰী�ণ কিৰব পােৰ৷ 

 �ািধকৰেণ পৰামশ � িনিদয়া পয �� আবাসীসকেল �কৱল এবাৰ প�ীয়ন কৰা আৱশ�ক, অিধক সংখ�ক 

প�ীয়ন বািতল হ’ব পােৰ৷ 

 আবাসীৰ ডাটা �পেকট লাভ কৰাৰ িপছত আধাৰ ��িতৰ অেপ�াকৃত সময়  ৯০ িদন পয �� হ’ব পােৰ৷ 

ব� বাত�াঃ ইংৰাজী আ� লগেত �ানীয় ভাষাত অ�ভ� �� কৰা তথ�সমূহ সাৱধােন পৰী�ণ কৰক আ� অপােৰটেৰ 

আধাৰ প�ীয়নৰ বােব আেবদন জমা কৰাৰ পূেব � �ু�টসমূহ সংেশাধন কিৰ লওক৷  

 

2.3 আধাৰ প�ীয়ন �ক� 

ইউআইিডআইএেয় সম� �দশেত আধাৰ �সৱা �দান কিৰবৈল আধাৰ প�ীয়ন �ক� �াপন কিৰেছ৷ এইসমূহ 

�বংক, ডাকঘৰ, িবএছএনএল �ক�, িচএছিচ, সংি�� ৰাজ� চৰকাৰ কায �ালয় আ� িবেশষ আধাৰ �সৱা �ক�ত 

উপল�৷ 

আপুিন আধাৰৰ বােব িযেকােনা আধাৰ প�ীয়ন �ক�ত প�ীয়ন কৰাৰ পােৰ৷ �ডম’�ািফক সিবেশষ (নাম, �ঠকনা, 

জ�ৰ তািৰখ, িলংগ, ম’বাইল ন�ৰ, ইেমইল) আ� বায়’�ম��ক (আেলাকিচ�, আঙ� িলৰ চাপ অথবা মিণবলয়ৰ ��ল) 

আিদৰ উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন আধাৰ �ক� পিৰদশ �ন কিৰব পােৰ আ� �বধ সমিথ �ত নিথপ� জমা কিৰব পােৰ৷  



2.3.1 আেপানাৰ িনকটৱত� আধাৰ �ক� স�ান কৰক 

আপুিন  িনকটৱত� িযেকােনা আধাৰ �ক� িনে�া�সমূহৰ পৰা স�ান কিৰব পােৰ: 

 ১৯৪৭�ল �ফান কিৰ 

 আধাৰ �ৱবছাইটৰ পৰা: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 এমআধাৰ এপৰ পৰা 

আধাৰ �ক� স�ান কিৰবৈল এই �টউটিৰেয়লেটা চাওক: https://youtu.be/Iw2qihwxUE0 

2.3.2 প�ীয়ন �ক�ৰ �কাৰ 

আধাৰ প�ীয়ন �ক�সমূহ িনে�া� দুটা শাখাত �সৱা �দানৰ িবন�াস অনুসিৰ িবভ� কিৰব পািৰ৷ �সইসমূহ হ’ল: 

2.3.2.1 �ৰ�জ�াৰ চািলত আধাৰ �ক�  

এই আধাৰ �ক�সমূহ �বংক, ডাকঘৰ, িবএছএনএল �ক�, িচএছিচ, সংি�� ৰাজ� চৰকাৰ কায �ালয়ত উপল�৷ এই 

সমূহ সংি�� প�ীয়ন �ৰ�জ�াৰৰ �াৰা পিৰচািলত হয়৷ 

2.3.2.2 ইউআইিডএআই চািলত আধাৰ �সৱা �ক�  

আধাৰ �সৱা �ক� অথবা এএছেকসমূহ ইউআইিডএআইৰ �াৰা চািলত িবেশষ আধাৰ �ক� হয় িযেয় �কােনা 

এখনৰ ৰাজ�ৰ বািস�াক আধাৰ �সৱা �দান কেৰ৷ 

আধাৰ �সৱা �ক�ৰ সিবেশষ জািনবৈল: https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-

kendra.html  

ব� বাত�াঃ আধাৰ �সৱা �ক�সমূহ ৰাজহ� ৱা ব� িদনৰ বােব পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা সি�য়া ৫.৩০ বজাৈল স�াহৰ 

সােতাটা িদেনই �খালা থােক৷ �িতেটা এএছেকত �িতিদেন ২৫০ৰ পৰা ১০০০টা �সৱা অনুেৰাধ পিৰচালনা কৰাৰ 

সামথ � থােক৷ 

2.4 অনলাইন সা�াৎকাৰ �সৱা  

ইউআইিডএআইেয় আধাৰ প�ীয়ন অথবা উ�ীতকৰণৰ বােব সা�াৎকাৰ বুক কিৰবৈল অনলাইন সুিবধা �দান 

কেৰ৷ আপুিন িনজৰ বােব অথবা পিৰয়ালৰ সদস� অথবা ব�ুৰ বােব সা�াৎকাৰ বুক কিৰবৈল অনলাইন সা�াৎকাৰ 

�সৱা ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ 

2.4.1 আধাৰ �সৱাৰ বােব সা�াৎকাৰ: 

িনে�া� আধাৰ �সৱাসমূহৰ বােব �কােনা আধাৰ �সৱা �ক� (এএছেক) অথবা তািলকাভ� � আধাৰ �ক�ৰ ◌াবেব 

সা�াৎকাৰ বুিকঙৰ সুিবধা উপল�: 

 নত� ন আধাৰ প�ীয়ন 

 নাম প�ীয়ন 

 �ঠকনা প�ীয়ন 

 জ�ৰ তািৰখৰ উ�ীতকৰণ 

 িলংগৰ তথ� উ�ীতকৰণ 

 বায়’�ম��ক (আেলাকিচ�+আঙ� িলৰ চাপ+মিণবলয়) উ�ীতকৰণ 

 ম’বাইল ন�ৰৰ উ�ীতকৰণ 

 ইেমইল আইিডৰ উ�ীতকৰণ 

আপুিন আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ আেবদন অনলাইন �যােগ পূৰণ কিৰ �ক�ৰ সময়-�ট বুক কিৰব লািগব আ� 

লগেত িনব �ািচত আধাৰ �ক� পিৰদশ �ন কিৰব লািগব৷ �াি��ীকাৰ প�ত আেপানাৰ সা�াৎকাৰ আইিড আ� 

িকউআৰ �কােডা থােক িয আেপানাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ প�ত থােক৷ আপুিন সময় ৰািহ কিৰবৈল এখন ছপা 

�িতিলিপ কিঢ়য়াব পােৰ৷ এএছেকত ছপাৰ সুিবধাও উপল�৷ 

 

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html


আেপানাৰ সা�াৎকাৰ বুক কিৰবৈল: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx  

 

ব� বাত�াঃ আেপানাৰ িনজৰ বােব অথবা আেপানাৰ পিৰয়ালৰ সদস�/ব�ুৰ বােব অনলাইন িবনামূলীয়া সা�াৎকাৰ 

বুক কৰক আ� সময় ৰািহ কৰক 

2.4.2 অনলাইন সা�াৎকাৰ িকদেৰ বুক কিৰব 

আপুিন ইউআইিডএআই �ৱবচাইটৰ পৰা অথবা এমআধাৰ ম’বাইল এপৰ পৰা সা�াৎকাৰ বুক কিৰব পােৰ৷ যিদ 

আপুিন আধাৰ উ�ীতকৰণৰ বােব সা�াৎকাৰ বুক কিৰেছ �তে� আধাৰ ন�ৰ আ� ম’বাইল ন�ৰ �িৱ� কৰােটা 

আৱশ�ক৷ এই সুিবধা আধাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ বােব �কৱল িনেষধ নহয়৷ অনলাইন সা�াৎকাৰৰ ���য়ােটা 

তলত উে�খ কৰা হ’লঃ  

 এই পৃ�ােটা পিৰদশ �ন কৰক https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx  

 �ক�ৰ নাম বাচিন কৰক আ� ‘Proceed to Book Appointment’ত ি�ক কৰক 

 আপুিন িবচৰা �সৱােটা বাচিন কৰক- নত� ন আধাৰ অথবা আধাৰ উ�ীতকৰণ 

 আেপানাৰ ম’বাইল ন�ৰ আ� �ক�চা �িৱষ্ট কৰক আ� �দান কৰক 

 আপুিন �িৱ� কৰা ম’বাইল ন�ৰত লাভ কৰা অ’�টিপ �িৱ� কৰক 

 আেপানাৰ ম’বাইলৰ সফল �মাণীকৰণৰ িপছত এখন আেবদন �দিশ �ত হ’ব৷ �েয়াজনীয় িবৱৰণসমূহ 

�িৱ� কৰাৰ িপছত আেবদনখন জমা কৰক 

 আপুিন সা�াৎকাৰৰ িবৱৰণ (তািৰখ আ� সময়) ‘Manage Appointment’ পিৰদশ �ন কিৰ ব�ৱ�াপনা কিৰব 

পােৰ 

�টউটিৰেয়ল চাওক: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U 

2.5 আধাৰ ��িত ি�িত  

যিদ আপুিন প�ীয়নৰ সময়ত ম’বাইল ন�ৰ/ইেমইল আইিড �দান কিৰেছ �তে� আধাৰ ��িত স�ক�য় এক 

এছএমএছ/ইেমইল জাননী আপুিন লাভ কিৰব৷ আপুিন ইউআইিডএআইৰ �ৱবছাইটেতা আধাৰৰ ��িত পৰী�ণ 

কিৰব পােৰ অথবা ১৯৪৭�তা কল কিৰব পােৰ৷ 

আধাৰ ��িত ি�িত পৰী�ণ কিৰবৈল আেপানাক ইআইিড (প�ীয়ন আইিড)ৰ �েয়াজন হ’ব৷ প�ীয়নৰ 

�াি��ীকাৰ প�খনৰ ওপৰৰ ফােল বাওঁকােষ ১৪টা অংকৰ সংখ�া (১২৩৪/১২৩৪৫/১২৩৪৫) আ� ১৪টা অংকৰ 

সময় �া� য’ত প�ীয়ন তািৰখ আ� সময় (িদন/মাহ/বষ � ঘ�াঃিমিনটঃেছেক�) থািকব৷  এই ২৮টা অংকই 

এক��তভােৱ হ’ল প�ীয়ন আইিড (ইআইিড)৷ 

ইআইিড স�ভ�ত �টউটিৰেয়ল চাওক: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8 

2.5.1 যিদ ইআইিড �হৰাই যায় �তে� িক কিৰব? 

�াি� �ীকাৰ প�ত উি�িখত প�ীয়ন আইিড আপুিন প�ীয়নৰ সময়ত লাভ কেৰ৷ এই ি�পখন সাৱধােন ৰািখব৷ 

আেপানাৰ িনজৰ �ৰকড�ৰ বােব এই ি�পখনৰ এখন পিৰ�াৰ আেলাকিচ� লগত ৰািখব পােৰ৷ যিদ আপুিন এই 

ি�পখন �হ�ৱায় �তে� িনে�া� দুটা প�িতৰ জিৰয়েত আপুিন আেপানাৰ ইআইিড পুন��াৰ কিৰব পােৰঃ 

 uidai.gov.inৰ পৰা অনলাইনেযােগ (ইয়াৰ বােব বাধ�তামূলক প�ীয়ন ম’বাইল ন�ৰৰ আৱশ�ক) 

 আধাৰ �হ�লাইন ১৯৪৭ৰ পৰা অন-কল 

ইআইিড/ইউআইিড িকদেৰ লাভ কিৰব তােৰ �টউটিৰেয়ল চাওক: https://youtu.be/wn6ec6OGbhA 

আেপানাৰ ইআইিড অথবা ইউআইিড (আধাৰ ন�ৰ) লাভ কিৰবৈল: https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid  

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://youtu.be/8ZurY3nrv7U
https://youtu.be/H9DmEW9zBx8
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid


3 আধাৰ উ�ীতকৰণ 

আপুিন �দশৰ িযেকােনা আধাৰ �ক�ত িযেকােনা �ডম’�ািফক তথ� (নাম, �ঠকনা, জ�ৰ তািৰখ, িলংগ, ম’বাইল 

ন�ৰ আ� ইেমইল আইিড) অথবা বায়’�ম��ক িবৱৰণ (আেলাকিচ�, আঙ� িলৰ চাপ, মিণবলয়) আেপানাৰ আধাৰৰ 

বােব উ�ীতকৰণ কিৰব পােৰ৷   

আপুিন এেকটা সময়েত আধাৰ �ক�ত এটাতৈক অিধক তথ� উ�ীতকৰণ কিৰব পােৰ৷ একক �িৱ� (�যেন �ঠকনা) 

আ� বহ�  �িৱ� (�যেন �ঠকনা, ম’বাইল �ফান ন�ৰ, ইেমইল �ঠকনা ইত�ািদ)ৰ উ�ীতকৰণৰ মাচ�ল এেকই৷  গিতেক 

উ�ীতকৰণৰ বােব আধাৰ �ক� পিৰদশ �ন কৰাৰ পূেব � আপুিন আেপানাৰ আধাৰৰ িবৱৰণ পৰী�া কৰােটা আৱশ�ক৷  

 

ব� বাত�াঃ আপুিন আেপানাৰ আধাৰ উ�ীতকৰণ কৰাৰ সময়ত �কৱল আধাৰৰ িবৱৰণেহ উ�ীতকৰণ হয়, আধাৰ 

ন�ৰ এেকটাই থােক৷ 

3.1 উ�ীতকৰণৰ বােব �েয়াজনীয় নিথপ�সমূহ: 

িনে�া� উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন �বধতাকৰণৰ বােব এক �বধ সমথ �ন নিথপ� �দান কিৰব লািগবঃ 

 নাম 

 �ঠকনা 

 জ�ৰ তািৰখ 

এই নিথপ�ত আেবদনকাৰীৰ নাম থকােটা আৱশ�ক৷ আধাৰৰ �ৱবছাইট আ� এমআধাৰ এপত উপল� �হণেযাগ� 

নিথপ�ৰ তািলকাসমূহ (অংশ ১৩.১, পিৰিশ�-১ চাওক)৷ 

িনে�া� তথ�সমূহ উ�ীতকৰণৰ বােব �কােনা তথ�ৰ �েয়াজন নাইঃ 

 িলংগ 

 ম’বাইল ন�ৰ 

 ইেমইল আইিড 

 আেলাকিচ� 

 আঙ� িলৰ চাপ আ� মিণবলয় 

 �ানীয় ভাষা 

�টাকা: িপতৃ/মাতৃ/�ামীৰ নাম �ঠকনাৰ অংশ৷ আধাৰৰ গৰাকীেয় এয়া িযেকােনা সময়েত উ�ীতকৰণ কিৰব পােৰ৷ 

সিবেশষৰ বােব অংশ ৩.৪ চাওক৷  

3.2 অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ সুিবধা 

ইউআইিডআইএেয় অনলাইনেযােগ �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ সুিবধা �-�সৱা আ� https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ 

পেট�লৰ জিৰয়েত �দান কিৰেছ৷ ইয়াৰ বােব অ’�টিপ লাভ কিৰবৈল আেপানাক প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ �েয়াজন 

হ’ব৷ যিদ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰ উপল� নহয় �তে� আপুিন আধাৰ আ� সমিথ �ত নিথপ�ৰ �সেত িযেকােনা 

আধাৰ �ক� পিৰদশ �ন কিৰব পােৰ৷ 

3.2.1 নিথপ�ৰ �সেত �ঠকনাৰ অনলাইন উ�ীতকৰণ: 

আপুিন আেপানাৰ নামৰ �বধ �মাণৰ �সেত আধাৰত �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ বােব অনুেৰাধ ��ৰণ কিৰব পােৰ৷ (অংশ 

১৩.১, পিৰিশ�-১ৰ তািলকা চাওক) অনলাইনত �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ ���য়া তলত উে�খ কৰা হ’লঃ 

1. এছএছইউিপ পিৰদশ �ন কৰক - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ 

2. আেপানাৰ আধাৰ ন�ৰৰ �সেত লগইন কৰক 

3. ম’বাইলত লাভ কৰা অ’�টিপ �িৱ� কৰক 

4. নত� ন �ঠকনা �িৱ� কৰক 

5. আেপানাৰ আধাৰত �ানীয় ভাষাৈল অনুবাদৰ বােব ইউআইিডএআইক অনুমিত �দান কৰক অথবা �য়ং-

অনুবাদ �ট�টৰ সহায়ত বানানসমূহ �� কিৰ লওক 

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
https://ssup.uidai.gov.in/ssup/


6. এবাৰ আপুিন সকেলা িবৱৰণ তথা বানান পৰী�ণ কৰাৰ িপছত ইয়াক জমা কৰক 

7. সমিথ �ত নিথপ�ৰ ৰঙীন ��ন কৰক (যিদ পৃ�াৰ সংখ�া একািধক হয় �তে� সকেলােবাৰ ��ন কিৰ এটা 

ফাইলত িপিডএফ িহচােপ �ছভ কৰক) আ� জমা কৰক  

8. ভিৱষ�তৰ বােব ইউআৰএন (উ�ীতকৰণ অনুেৰাধ সংখ�া) ট� িক ৰাখক৷ 

অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ বােব �টউটিৰেয়ল চাওক - https://youtu.be/u7QFDiVyWbM 

�হণেযাগ� নিথপ�ৰ তািলকাৰ বােব –  

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

3.2.2 নিথপ� অিবহেন �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণ 

ইউআইিডআইএেয় নিথপ�ত আৱাসীৰ নাম নথকাসকলৰ বােবও �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ এক সুিবধা �দান কিৰেছ৷ 

এয়া িবেশষৈক ‘পিৰয়াল সদস�’, ‘িবয়াৰ িপছত সলিন �হাৱা �ঠকনা’ অথবা নত� ন �ানৈল �ানা�ৰৰ বােব সুিবধাজনক 

হয়৷  �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণ �ঠকনা �বধতাকৰণ প�ৰ �াৰাও স�� কিৰব পািৰ৷ 

এই ���য়ােটাত দুটা উপাদান থােকঃ 

 আবাসী (আেবদনকাৰী)- আধাৰৰ গৰাকীেয় �তওঁেলাকৰ �ঠকনা পিৰৱত�ন কিৰবৈল িবচািৰেল 

 �ঠকনাৰ �বধতাকৰণ- আধাৰৰ গৰাকী িযেয় �তওঁেলাকৰ �ঠকনা আেবদনকাৰীক �দান কিৰবৈল িবচােৰ  

আবাসীেয় এই ���য়া আৰ� কৰাৰ পূেব � 

 আবাসী আ� �ঠকনাৰ �বধতা �দানকাৰীৰ আধাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰ থকােটা আৱশ�ক 

 আধাৰ �বধতাকৰণ প� ���য়াকৰণ �হ থকা অৱ�াত দুেয়া চ� ��ত িছংক �হ থকােটা আৱশ�ক৷ 

আধাৰ �বধতাকৰণৰ প�ৰ �টউটিৰেয়লৰ বােব - https://youtu.be/Yk839pM-IJU 

এই �সৱা স��ীয় এফএিকউৰ বােব- https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-

faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html 

3.3 িশ�ৰ বােব বাধ�তামমূলক বায়’�ম��ক উ�ীতকৰণ 

িশ�সকেল ৫ আ� ১৫ বছৰীয়া �হাৱাৰ িপছত �তওঁেলাকৰ বায়’�ম��ক উ�ীতকৰণ কৰােটা আৱশ�ক৷ িশ�ৰ 

আঙ� িলৰ চাপ, মিণবলয় আ� আেলাকিচ� �হণ কিৰ �তওঁেলাকৰ আধাৰৰ তথ�ত উ�ীতকৰণ কৰা হয়৷ িশ��টক 

�দান কৰা আধাৰ ন�ৰৰ পিৰৱত�ন নহয়৷ িশ�ৰ বােব এই বাধ�তামূলক বায়’�ম��ক উ�ীতকৰণ িবনামূলীয়া হয়৷ 

3.4 আধাৰ �ঠকনাত ‘মাৰফৎ’ৰ উ�ীতকৰণ 

আধাৰৰত ‘মাৰফৎ’�টা �ঠকনাৰ এটা অংশ৷ পূব �েত ইয়াক W/o, D/o, S/o অথবা C/o বুিল িলখা �হিছল যিদও এিতয়া 

ইয়াক C/o বুিলেহ িলখা হয়৷ যিদ আপুিন আধাৰ উ�ীতকৰণ কিৰেছ অথবা �শহতীয়া আধাৰ ডাউনেলাড কিৰেছ 

�তে� এিতয়া ইয়াত C/o বুিল �দখুৱাব৷ 

যিদ আপুিন ইয়াৰ উ�ীতকৰণ কিৰবৈল িবচািৰেছ �তে� �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ �দান কিৰব পােৰ (আধাৰ 

�ক�ত অথবা এছএছইউিপ �যােগ অনলাইনৰ �াৰা- অংশ ৩.২.১ চাওক)৷ 

নিথপ�সমূহ আেপানাৰ নামত �হাৱা উিচত আ� C/o ৰ ঠাইত যাৰ নাম আপুিন �িৱ� কিৰবৈল িবচািৰেছ �তওঁৰ 

নাম থকােটা আৱশ�ক নহয়৷ এয়া বাধ�তামলূক নহয়৷ আপুিন আেপানাৰ �ঠকনাত C/oৰ �ান খালীও ৰািখব পােৰ৷ 

 

ব� বাত�াঃ C/o বাধ�তামূলক নহয়৷ আপুিন আেপানাৰ �ঠকনাত C/o ৰ �ানেটা খালীও এিৰব পােৰ৷ 

 

3.5 উ�ীতকৰণৰ সংখ�াৰ সীমা 

ইউআইিডএআইৰ উ�ীতকৰণ নীিত অনুসিৰ আধাৰত �ডম’�ািফক তথ� উ�ীতকৰণৰ বােব িনে�া� সংখ�ক সুিবধা 

�দান কৰা হয়ঃ 

 নাম- দুবাৰ উ�ীতকৰণ কিৰব পািৰ 

https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://youtu.be/Yk839pM-IJU
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html


 িলংগ – এবাৰ 

 জ�ৰ তািৰখ – এবাৰ 

উপেৰা� উ�ীতকৰণৰ ���য়াসমূহ অংশ ৩.১ত বিণ �ত অনুসােৰ অনুমিতেযাগ� সীমাৰ িভতৰত উপল�৷  অন�ান� 

�ডম’�ািফক তথ� �যেন- �ঠকনা, ইেমইল-আইিড, ম’বাইল ন�ৰ অথবা বায়’�ম��ক- আেলাকিচ�, আঙ� িলৰ চাপ, 

মিণবলয়ৰ ��ন উ�ীতকৰণ কৰাৰ বােব �কােনা সীমা নাই৷ 

3.6 আধাৰ উ�ীতকৰণৰ ব�িত�মী ���য়াসমূহ 

যিদ �কােনা কাৰণত ওপৰত উি�িখত �ানেকইটা (নাম, িলংগ আ� জ�ৰ তািৰখ) অনুমিতেযাগ� সীমাৰ ঊধ �ত 

উ�ীতকৰণ কিৰবৈল আপুিন িনে�া�সমূহ পালন কৰা উিচতঃ 

1. িযেকােনা আধাৰ �ক� পিৰদশ �ন কৰক (নাম আ� জ�ৰ তািৰখৰ বােব �বধ সমথ �ন নিথপ�ৰ �সেত) 

2. উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ ��ৰণ কৰক 

3. ১৯৪৭�ল কল কিৰ আধাৰ সহায় �ক�ৈল �শহতীয়া ইউআৰএন ��ৰণ কৰক অথবা help@uidai.gov.in �ল 

ইেমইল কিৰ ‘ব�িত�ম উ�ীতকৰণ’ৰ বােব এক অনুেৰাধ ��ৰণ কৰক৷  

এই পিৰঘটনা �চাৱািচতা কিৰবৈল ইউআইিডএআইৰ আ�িলক কায �ালয়ক দািয়� �দান কৰা হয়৷ এবাৰ �বধতাকৰণ 

�হাৱাৰ িপছত আেপানাৰ অনুেৰাধ ���য়াকৰণ কৰা হয় আ� ফলাফলৰ বােব আেপানাৰ �সেত �যাগােযাগ কৰা 

হয়৷ 

3.7 আধাৰ বািতলকৰণৰ ���ত উ�ীতকৰণ  

আেপানাৰ আধাৰ তথ� পয �ায়িভি�ক �ণগত পৰী�ণৰ ওপৰত িনভ�ৰশীল৷ ইউআইিডএআইৰ �াৰা �ণগত 

পৰী�ণৰ সময়ত যিদ িকবা �ু�ট পিৰলি�ত হয় �তে� �তওঁৰ আধাৰ সামিয়কভােব বািতল কৰা হয় আ� আধাৰৰ 

গৰাকীক এই স�েক� অৱগত কৰা হয়৷ যিদ আেপানাৰ আধাৰ বািতল হয় �তে� আপিুন আধাৰিভি�ক 

অ�টিপ/বায়’�ম��ক �মাণীকৰণৰ �সৱা লাভ কিৰব �নাৱািৰব৷ 

�তেন ���ত আপুিন িনে�া� ���য়াসমূহ পালন কিৰব লািগবঃ 

1. ইউআইিডএআইেয় ��ৰণ কৰা ইেমইল/এছএমএছ/প�ত ‘আধাৰ বািতলকৰণ’ৰ কাৰণ চাওক 

2. যিদ বায়’�ম��ক কাৰণত আধাৰ বািতল কৰা �হেছ �তে� িযেকােনা আধাৰ �সৱা �ক� পিৰদশ �ন কিৰ 

আেপানাৰ বায়’�ম��ক উ�ীতকৰণ কৰক 

3. যিদ নিথপ�ৰ কাৰণত বািতল �হেছ �তে� আধাৰৰ আ�িলক কায �ালয় পিৰদশ � কিৰ িডউ িডিলেজ�ৰ 

িপছত ইয়াৰ উ�ীতকৰণ কৰক৷ 

3.8 উ�ীতকৰণৰ ি�িত পৰী�ণ 

আধাৰ উ�ীতকৰণৰ ি�িত জািনবৈল আপুিন �াি��ীকাৰ ি�পত উে�খ থকা ১৪টা অংকৰ ইউআৰএন সংখ�া আ� 

তািৰখ তথা সময়ৰ �া� ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ 

 আধাৰ �হ�লাইন – ১৯৪৭ 

 uidai.gov.in 

 এমআধাৰ এপ 

এছএছইউিপৰ জিৰয়েত অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণ অনুেৰাধৰ সফল �দানৰ িপছত আপুিন 

0000/00XXX/XXXXX িবন�াসৰ এটা ইউআৰএন (উ�ীতকৰণ অনুেৰাধ সংখ�া) লাভ কিৰব৷ ইয়াত �ীণত �দখুওৱা 

হ’ব আ� আেপানাৰ প�ীকৃত ন�ৰৈল এছএমএছৰ জিৰয়েতও ��ৰণ কৰা হ’ব৷ এই ইউআৰএন আ� আেপানাৰ 

আধাৰ ন�ৰ ব�ৱহাৰ কিৰ https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus ত উ�ীতকৰণৰ ি�িত 

পৰী�া কিৰব পােৰ৷ 

আধাৰ উ�ীতকৰণৰ �ঠকনা পৰী�ণৰ বােবঃhttps://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar  

অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধৰ পৰী�ণ ি�িত চাবৈল: 

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus  

mailto:help@uidai.gov.in
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus
https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus


3.9 আধাৰ উ�ীতকৰণৰ ���ত মনত ৰািখবলগীয়া কথাসমূহ 

1. �কৱল আধাৰৰ গৰাকীেয় �তওঁৰ আধাৰৰ উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ ��ৰণ কিৰব পােৰ৷ আধাৰৰ গৰাকীৰ �হ 

আন এজেন উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ ��ৰণ কিৰব �নাৱােৰ (৫ বছৰৰ তলৰ িশ�ৰ বােদ)৷ 

2. আধাৰৰ গৰাকীেয় আধাৰ উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ �মাণীকৰণ কিৰব লােগ৷ এই �মাণীকৰণ আধাৰ �ক�ত 

বায়’�ম��ক অথবা অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ বােব অ’�টিপ �মাণীকৰণৰ জিৰয়েত স�� কৰা হয়৷ ৫ 

বছৰৰ তলৰ িশ�সকলৰ বােব এই �মাণীকৰণ িশ��টৰ �সেত সংেযা�জত �হ থকা আধাৰযু� িপতৃ-

মাতৃ/অিভভাৱেক কিৰব পােৰ৷ 

3. যিদ আপুিন উ�ীতকৰণৰ ি�পখন �হ�ৱাইেছ অথবা আেপানাৰ ওচৰত উ�ীতকৰণ অনুেৰাধৰ সংখ�ােটা 

নাই �তে� অংশ ২.৫.১ত বিণ �ত অনুসিৰ ইআইিড পুন��াৰৰ বােব ���য়াসমূহ পালন কৰক৷ 

4. যিদ আেপানাৰ উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ বািতল �হেছ �তে� ১৯৪৭�ল কল কিৰ বািতলৰ কাৰণ সুিধব পােৰ 

আ� আন এটা উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ িদয়াৰ পূেব � সতক�তা অৱল�ন কিৰব পােৰ৷ 

5. যিদ আেপানাৰ  আধাৰ ‘অৈবধ’ বুিল �দখুৱায় �তে� পৰামশ �ৰ বােব ১৯৪৭�ল কল কৰক৷ 

6. যিদ আেপানাৰ আধাৰত �কৱক ‘জ�ৰ বষ �’ ছপা �হ আেছ �তে� ইয়াৰ উ�ীতকৰণ নকিৰব৷ �কৱল 

আেপানাৰ �শহতীয়া আধাৰখন ডাউনেলাড কৰক অথবা uidai.gov.inৰ পৰা আধাৰখন পুনৰ ি�� কিৰ 

লওক৷ 

4 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ নিথপ�ৰ �বধ তািলকা 

�বধতকৰণৰ বােব সমিথ �ত নিথপ� �দান কিৰ আপুিন আেপানাৰ আধাৰৰ �ডম’�ািফক িবৱৰণৰ উ�ীতকৰণ 

অথবা আধাৰৰ বােব প�ীভ� � হ’ব পােৰ৷ পিৰচয়ৰ �মাণ (িপঅ’আই)/�ঠকনাৰ �মাণ (িপঅ’এ)/জ�ৰ �মাণ 

(িডঅ’িপ)/স��ৰ �মাণ (িপঅ’আৰ)ৰ তািলকা আমাৰ �ৱবছাইট uidai.gov.in, এম আধাৰ এপ আ� পিৰিশ�-১ 

(অংশ ১৩.১)�তা উপল�৷ 

এক �বধ সমিথ �ত নিথপ� িনে�া� কাৰণত বাধ�তামূলকঃ 

 আধাৰ প�ীয়ন 

 নামৰ উ�ীতকৰণ 

 �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণ 

 জ�ৰ তািৰখ উ�ীতকৰণ 

আেপানাৰ �ডম’�ািফক অথবা বায়’�ম��ক িবৱৰণৰ উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন �ত��ভােৱ িযেকােনা আধাৰ �ক� 

পিৰদশ �ন কিৰব পােৰ৷ তােৰাপিৰ মনত ৰািখব �য �বাসী ভাৰতীয়ৰ প�ীকৰণৰ বােব িপঅ’আই িহচােপ ভাৰতীয় 

পাৰপ� বাধ�তামূলক৷ �বাসী ভাৰতীয়ই িপঅ’এ িহচােপ অন� িযেকােনা নিথপ� (�বধ নিথপ�ৰ তািলকা অনুসিৰ) 

�দান কিৰব পােৰ৷ 

�হণেযাগ� নিথপ�ৰ তািলকা-  

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

4.1.1.1 পিৰচয়ৰ �মাণ (িপঅ’আই) 

আধাৰ প�ীয়ন অথবা নামৰ উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন �শহতীয় িপঅ’আই নিথপ� আেলাকিচ�ৰ �সেত �দান 

কিৰব লািগব৷ 

4.1.1.2 �ঠকনাৰ �মাণ (িপঅ’এ) 

আধাৰ �ক�ত অথবা এছএছইউিপ �যােগ অনলাইনত �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন আেপানাৰ নামৰ িপঅ’এ 

�দান কিৰব লািগব৷ আপুিন �ঠকনা �বধতাকৰণ প�ৰ �সৱাও ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ (অংশ ৩.২.২ চাওক)৷  

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


4.1.1.3 জ�ৰ তািৰখ (িডঅ’িব) 

আেপানাৰ আধাৰত জ�ৰ তািৰখ উ�ীতকৰণৰ বােব আপুিন আেপানাৰ নামৰ িডঅ’িপ �দান কিৰব লািগব৷ 

4.1.1.4 স��ৰ �মাণ (িপঅ’আৰ) 

‘পিৰয়ালৰ মুৰ�ীিভি�ক’ অথবা ‘িশ�ৰ প�ীয়ন’ৰ বােব আপুিন ইউআইিডএআইৰ �ীকৃত স��ৰ �মাণ 

(িপঅ’আৰ) �দান কিৰব লািগব৷ 

4.1.1.5 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ �ীকৃিতপ� 

সমিথ �ত নিথপ�ৰ তািলকা অনুসিৰ আপুিন আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ বােব িপঅ’আই/িপঅ’এ/িডঅ’িব 

�মাণ/িপঅ’আৰ িহচােপ সংি�� �ািধকৰেণ �দান কৰা �ীকৃিতপ� ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ এই ধৰণৰ �ীকৃিতপ�ৰ 

বােব ইউআইিডএআইেয় এক মানস�� িবন�াস �দান কিৰেছ৷ (অংশ ১৩.২, পিৰিশ� ২ চাওক)৷ 

িপঅ’আই/িপঅ’এ/িডঅ’িব �মাণৰ বােব যিদ আেপানাৰ হাতত �হণেযাগ্য নিথপ� নাথােক, �তিতয়ােহ �তেন 

ধৰণৰ �ীকৃিতপ�  আপুিন ব�ৱহাৰ কিৰব লােগ৷  আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ বােব মানস�� �ীকৃিতপ�ৰ 

তািলকা চাবৈল:  

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

5 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ বােব মাচ� ল 

ইউআইিডএআইেয় আধাৰ স��ীয় �সৱাসমূহৰ বােব সকেলা �ৰ�জ�াৰৈল সব �ািধক পিৰমাণ মাচ�লৰ পিৰমাণ 

িনধ �ািৰত কিৰেছ৷ এক বা একািধক �ানৰ উ�ীতকৰণক এটা উ�ীতকৰণ িহচােপ গণ� কৰা হ’ব৷ আধাৰৰ তথ� 

উ�ীতকৰণ কৰাৰ পূেব � আেপানাক আধাৰৰ িবৱৰণ স�ূণ ��েপ পৰী�ণ কৰ ল’বৈল অনুেৰাধ জেনাৱা হ’ল যােত 

সময় আ� ধন দুেয়াটাই ৰািহ হয়৷  

 

5.1 আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ আেবদনৰ বােব �কােনা মাচ� ল নালােগ 

�ৰ�জ�াৰ পিৰচািলত �বংক, ডাকঘৰ, িবএছএনএল �ক�, িচএছিচ অথবা ৰা�জ�ক চৰকাৰৰ কায �ালয় অথবা 

ইউআইিডএআইৰ পিৰচািলত �ক� পিৰদশ �ন কৰাৰ সময়ত আধাৰৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ আেবদনৰ বােব �কােনা 

ধৰণৰ মাচ�ল িদব নালােগ৷ আধাৰ উ�ীতকৰণ অথবা ছপাৰ বােবেহ মাচ�ল �লাৱা হয়৷ যিদ আপুিন অনলাইনত 

সা�াৎকাৰ বুক কেৰ �তে� অনলাইন �যােগও আপুিন মাচ�ল পিৰেশাধ কিৰব পােৰ৷ 

 

ব� বাত�াঃ uidai.gov.inৰ পৰা আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ আেবদন ডাউনেলাড কিৰ লওক৷ ইয়াৰ বােব �কােনা 

এেজ�/এেজ�ীক মাচ�ল পিৰেশাধ কিৰব নালােগ৷ 

5.2 �ক�ই আেপানাৰ পৰা অত�ািধক মাচ� ল আদায় কিৰেল িকদেৰ অিভেযাগ দািখল কিৰব 

যিদ �ক�ই িনধ �ািৰত মাচ�লতৈক অত�ািধক মাচ�ল আেপানাৰ পৰা আদায় কেৰ, �তে� আপুিন িনে�া� অনুসােৰ 

অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰঃ 

 ১৯৪৭�ল কল কিৰ অিভেযাগ দািখল কৰক 

 আেপানাৰ ইউআৰএনৰ �সেত �ক�ৰ সিবেশষ জনাই help@uidai.gov.in �ল �মইল ��ৰণ  

 অনলাইন অিভেযাগ দািখল: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint  

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
mailto:help@uidai.gov.in
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint


6 আধাৰ লাভ  

6.1 আধাৰ ��িত 

ওপৰত উে�খ কৰা অনুসিৰ ইউআইিডএআইৰ �াৰা িবন�ািসত ���য়ামেত প�ীকৃত �হাৱাৰ িপছত আেপানাৰ 

তথ�ৰ �ণগতমান পৰী�া কৰা হ’ব৷ এই ���য়াৰ সফল �পায়ণৰ িপছত আেপানাৰ আধাৰ ��ত হ’ব৷ আধাৰ 

উ�ীতকৰণৰ িপছেতা �ঠক এেকধৰণৰ �ণগতমানৰ পৰী�ণ ���য়া স�� কৰা হ’ব৷ আেপানাৰ আধাৰ 

��ত/উ�ীতকৰণ �হাৱাৰ িপছত প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰত এক এছএমএছ লাভ কিৰব৷  

6.2 আধাৰ প� 

এবাৰ আধাৰ ��ত অথবা উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ �দান স�� �হাৱাৰ িপছত আেপানাৰ আধাৰখন ছপা হ’ব আ� 

ভাৰতীয় ডাক �সৱাৰ জিৰয়েত প�ীকৃত �ঠকনাৈল ��ৰণ কৰা হ’ব৷ আধাৰ প� আেপানাৈল ��ৰণ কৰাৰ সময়ত 

আেপানাৰ প�ীকৃত নম্বৰত এটা এছএমএছ ��ৰণ কৰা হ’ব৷  

ব� বাত�াঃ যিদ আপুিন প� ��ৰণৰ ১৫ িদনৰ িভতৰত আধাৰ প� লাভ নকেৰ �তে� �ানীয় ডাকঘৰত খবৰ কিৰব 

পােৰ৷ 

6.3 আধাৰ ডাউনেলাড 

আপুিন আেপানাৰ আধাৰ ইউআইিডএআইৰ �ৱবছাইট - https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ ৰ পৰা অথবা 

এমআধাৰ এপৰ পৰা ডাউনেলাড কিৰব পােৰ৷  আপুিন আেপানাৰ আধাৰ িনে�া� অনুসােৰ ডাউনেলাড কিৰব 

পােৰ: 

 ইআইিড ব�ৱহাৰ কিৰ (প�ীয়ন আইিড): আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল আেপানাৰ স�ূণ � নাম আ� 

িপনেকাডৰ �সেত ২৮টা সংখ�াৰ প�ীয়ন ন�ৰ ব�ৱহাৰ কৰক৷  

 ইউআইিড ব�ৱহাৰ কিৰ (আধাৰ ন�ৰ): আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল আেপানাৰ স�ূণ � নাম আ� িপন 

�কাডৰ �সেত ১২টা অংকৰ আধাৰ ন�ৰ ব�ৱহাৰ কৰক৷ 

6.3.1 আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল অ’�টিপ আ� পাছৱড� 

আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল অ’�টিপ আপুিন আেপানাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰত লাভ কিৰব৷ এই অ’�টিপৰ 

পিৰৱেত� ই-আধাৰ ডাউনেলাড কিৰবৈল আপুিন �ট-অ’�টিপ (টাইম অ’�টিপ)ও ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ �ট-অ’�টিপ 

এমআধাৰ এপ <এম আধাৰ এপৰ পৰা �ট-অ’�টিপ �সৱাৰ �ীণ�’ট সংযু� কৰক > ৰ পৰা ��ত কিৰব পািৰ৷ 

ডাউনেলাড কৰা আধাৰক ই-আধাৰ বুিলও �কাৱা হয় িয পাছৱড�ৰ �াৰা সুৰি�ত হয়৷ আেপানাৰ ইআধাৰৰ 

পাছৱড�েটা হ’ল আেপানাৰ নামৰ �থম চািৰটা আখৰ বৰফলাত আ� জ�ৰ বষ �েটা (ৱাইৱাইৱাইৱাই)৷ 

ই আধাৰৰ িবষেয় অিধকভােৱ জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-

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

6.3.2 ইআধাৰত িড�জেটল �া�ৰৰ �বধতাকৰণ 

আেপানাৰ ই-আধাৰ ইউআইিডএআইৰ �াৰা িড�জেটলী �া�িৰত হয়৷ যিদ আেপানাৰ ই-আধাৰত এটা ��েবাধক 

িচ� আেছ �তে� ইয়াৰ ব�ৱহাৰ কৰাৰ পূেব � িড�জেটল �া�ৰেটা �বধতাকৰণ কিৰ ল’ব লািগব৷ 

ই আধাৰত িড�জেটল �া�ৰৰ িকদেৰ �বধতাকৰণ কৰা হয় �সয়া চাওক: https://youtu.be/qKltutvyUnU 

6.3.3 ডাউনেলাড কৰা আধাৰ আইনীভােব �বধ 

ডাউনেলাড কৰা আধাৰ আইনীভােৱ �বধ আ� ইয়াক আধাৰ পত্ৰৰ দেৰ ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ৷ ডাউনেলাড কৰা 

আধাৰত থকা িকউআৰ �কাডৰ পৰাও ইয়াৰ �বধতাকৰণ কিৰব পািৰ৷ ই আধাৰৰ �বধতাকৰণ পৰী�া কিৰবৈল:  

https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://youtu.be/qKltutvyUnU
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf


6.4 এমআধাৰ ম’বাইল এপ 

আপুিন আেপানাৰ আধাৰ �াট�েফানত থকা এমআধাৰ এপৰ জিৰয়েত পেকটেত ইয়াক �ল ফুিৰব পােৰ৷ এই 

এপেটােৱ আেপানাক ৩৫টাত �কও অিধক অনলাইন আধাৰ �সৱা �দান কেৰ৷ এমআধাৰ �গল ��’ আ� এপল 

এপ ��াৰত ডাউনেলাডৰ বােব উপল�৷ 

এ�ইড এমআধাৰ এপ ডাউনেলাড কিৰবৈল: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN  

আইঅ’এছ এমআধাৰ এপ ডাউনেলাড কিৰবৈল: https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474  

6.5 আধাৰৰ পুনৰ ছপা 

িযসকল �লােক আধাৰ �পাৱা নাই অথবা আধাৰ �হ�ৱাইেছ �তওঁেলাকৰ বােব  ইউআইিডএআইেয় আধাৰ প� পুনৰ 

ছপা কিৰ িদয়াৰ সুিবধা �দান কেৰ৷ এয়া হ’ল মাচ�লযু� �সৱা৷ uidai.gov.in অথবা এমআধাৰ এপৰ পৰা আধাৰ 

পুনৰ ছপা কিৰ িদয়াৰ বাবদ ৫০টকাৰ মাচ�ল �হণ কৰা হয়৷ পুনৰ ছপা কৰা আধাৰখন ভাৰতীয় ডাকৰ জিৰয়েত 

অনুেৰাধ �দানৰ ১৫ িদনৰ িভতৰত প�ীকৃত �ঠকনাৈল ��ৰণ কৰা হয়৷ এই �সৱাৰ বােব প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰ 

বাধ�তামূলক নহয়৷ আধাৰ পুনৰ ছপা কিৰবৈল আপুিন িনে�া� পিৰচায়কসমূহ ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰঃ  

 আধাৰ ন�ৰ (১২টা অংকৰ) 

 ভাচ� �েৱল আইিড (আধাৰ ন�ৰৰ �ানত ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা ১৬টা অংকৰ িভআইিড) 

 ইআইিড (২৮টা অংকৰ প�ীয়ন আইিড) 

আপুিন আধাৰৰ পুনৰ ছপাৰ মাচ�ল ��িডট/�ডিবট কাড�, �নট �বংিকং অথবা ইউিপআইৰ জিৰয়েত পিৰেশাধ কিৰব 

পােৰ৷ �ীড �পা� অনুসৰণ, এডি�উিব আ� এছআৰএনৰ বােব আেপানাৰ ম’বাইলত এছএমএছেযােগ জাননী 

��ৰণ কৰা হ’ব৷ আধাৰ পুনৰ ছপাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈলঃ https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-

any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html 

�টউটিৰেয়ল িভিডঅ’ চাবৈল: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ 

7 আধাৰৰ �বধতাকৰণ 

7.1 িযেকােনা আধাৰৰ অনলাইনেযােগ �বধতাকৰণ 

uidai.gov.in ৰ জিৰয়েত িযেকােনা আধাৰ ন�ৰ �বধতাকৰণ কিৰব পািৰ৷ আপুিন এই �সৱা িযেকােনা আধাৰ ন�ৰৰ 

�মাণীকৰণ পৰী�া কিৰবৈল ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ �িৱ� কৰা আধাৰ ন�ৰৰ বােব আপুিন আধাৰ গৰাকীৰ িনে�া� 

তথ�সমূহ লাভ কিৰব পািৰব: 

 আধাৰ ন�ৰেটা িবদ�মান হয় �ন নহয় 

 বয়সৰ সীমা 

 িলংগ 

 বাস কৰা ৰাজ� 

 ম’বাইল ন�ৰ (মাি�ঙত �কৱল ৪টা সংখ�া �দখুৱাব) 

ফলাফলৰ এটা �ীণ�’ট সংযু� কিৰব 

 

অিধক জািনবৈল িকউআৰ �কাড ��ন কৰক: কনেট�ট িভিডঅ’ত িলংক সংেযা�জত কৰক 

ইয়ােৰাপিৰ �সৱা �দানকাৰীেয় িনে�া� �সৱাসমূহ ব�ৱহাৰ কিৰ আধাৰ উপ�াপনৰ �বধতাকৰণ কিৰব পােৰঃ 

1. অনলাইন আেবদনঃ https://resident.uidai.gov.in/verify 

2. এম আধাৰ এপৰ পৰা 

3. আধাৰ িকউআৰ �কাড ��নাৰ এপ  অথবা এম আধাৰ এপ ব�ৱহাৰ কিৰ আধাৰত থকা িকউআৰ ��ন 

কৰক  

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ
https://resident.uidai.gov.in/verify


7.2 আধাৰত সুৰি�ত িকউআৰ �কাড 

আধাৰ প� আ� ই আধাৰত িড�জেটিল �া�িৰত িকউআৰ �কাড থােক য’ত আধাৰৰ গৰাকীৰ আেলাকিচ�ৰ �সেত 

�ডম’�ািফক িবৱৰণ থােক৷ এই িকউআৰ �কাড আধাৰৰ গৰাকীৰ �বধতাকৰণৰ বােব ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ৷ 

�সৱা �দানকাৰীেয় আধাৰত থকা িকউআৰ �কাড ��ন কিৰবৈল আধাৰ িকউআৰ �কাড ��নাৰ এপ (এমআধাৰেতা 

উপল�) ব�ৱহাৰ কৰােটা �েয়াজন হয়৷ 

সুৰি�ত িকউআৰ �কাডৰ �টউটিৰেয়ল চাবৈল: https://youtu.be/kMgUpc63dFs 

সুৰি�ত িকউআৰ �কাডৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-

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

8 আধাৰ অনলাইন �সৱাসমূহ 

ইউআইিডএআইেয় আধাৰৰ �ৱবছাইট uidai.gov.in আ� এম আধাৰ এপত আধাৰ স��ীয় �সৱাসমূহ �দান কেৰ৷  

আপুিন এই �সৱাসমূহ উ�ত দৃশ�মান আ� আ� আধাৰ তথ�ৰ িনয়�ণৰ বােব ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ 

8.1 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ (য’ত প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ �েয়াজন নাই) 

 প�ীয়ন �ক�ৰ স�ান কিৰবৈল: আপুিন িবিভ� স�ান �পৰািমটাৰ ব�ৱহাৰ কিৰ িনকটৱত� আধাৰ 

�ক�ৰ িবৱৰণৰ পাব পােৰ৷ 

 সা�াৎকাৰ বুক কৰাৰ বােব: আপুিন আধাৰ প�ীয়ন অথবা উ�ীতকৰণ কৰাৰ বােব িযেকােনা 

সুিবধাজনক আধাৰ �ক�ত িনজৰ বােব অথবা পিৰয়ালৰ �লাক অথবা ব�ুৰ বােব সা�াৎকাৰ বুক কিৰব 

পােৰ৷ 

 আধাৰৰ ি�িত পৰী�ণঃ আপুিন আেপানাৰ  আধাৰৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ ি�িত ১৪টা অংকৰ প�ীয়ন 

আইিড/ইউআৰএন আ� ১৪-টা অংকৰ  টাইম �া� স�ূণ � নাম আ� িপন �কাডৰ সিবেশষৰ �সেত 

পৰী�া কিৰব পােৰ৷ 

 আধাৰৰ পুনৰ ছপাৰ অড�াৰঃ আপুিন িনজৰ অথবা পিৰয়ালৰ আধাৰ পুনৰ ছপাৰ বােব অড�াৰ িদব পােৰ৷ 

অংশ ৬.৪ত  ইয়াৰ সিবেশষ আেছ৷  

 পুনৰ ছপাৰ ি�িত পৰী�ণ: আপুিন আেপানাৰ আধাৰৰ পুনৰ ছপাৰ ি�িত এছআৰএন আ� আধাৰ ন�ৰ 

�িৱ� কিৰ পৰী�া কিৰব পািৰব৷ 

8.2 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ (য’ত প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ �েয়াজন হয়) 

আধাৰৰ অনলাইন �সৱা িকছ� মানত অ’�টিপ �মাণীকৰণৰ �েয়াজন হয় আ� �সেয় প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৰ 

�েয়াজন হয়৷ �তিতয়া অ’�টিপ ব�ৱহাৰৰ পিৰৱেত� �ট-অ’�টিপ (টাইমিভি�ক অ’�টিপ) ব�ৱহাৰ কিৰ ই-আধাৰ 

ডাউনেলাড কিৰব পািৰ৷ �ট-অ’�টিপ এমআধাৰ এপ ব�ৱহাৰ কিৰ ��ত কিৰব পািৰ৷ 

 আধাৰ ডাউনেলাড: আপুিন িযসকেলা সময়েত আধাৰ ডাউনেলাড কিৰ ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ এয়া 

িবনামূলীয়া �সৱা আ� ইয়াত বাধ�তামূলত অ’�টিপ �মাণীকৰণৰ �েয়াজন হয়৷  

ব� বাত�াঃ আপুিন এটা �কেল�াৰ বষ �ত সব �ািধক ২০বাৰ আধাৰ ডাউনেলাড কিৰব পােৰ৷  

 �হ�ওৱা/পাহিৰ �যাৱা ইউআইিড/ইআইিডৰ পুন��াৰ: এই �সৱা ব�ৱহাৰ কিৰ আপুিন আেপানাৰ 

�হ�ওৱা প�ীয়ন আইিড অথবা আধাৰ ন�ৰ পুন��াৰ কিৰব পািৰব৷ এই �সৱাত অ’�টিপ �মাণীকৰণ 

বাধ�তামূলক হয়৷ 

 অনলাইনেযােগ �ঠকনাৰ উ�ীতকৰণঃ যিদ আেপানাৰ আধাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰ আেছ �তে� 

আপুিন এছএছইউিপ ব�ৱহাৰ কিৰ আধাৰৰ এক অনলাইন �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ অনুেৰাধ ��ৰণ কিৰব 

পােৰ (স্ব-�সৱা উ�ীচ প’েট�ল)৷ এই �সৱাত অ’�টিপ �মাণীকৰণ বাধ�তামূলক হয়৷ 

https://youtu.be/kMgUpc63dFs
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html


 �বধতাকৰণৰ প�ৰ অনুেৰাধঃ এই �সৱাই �বধতা�দানকাৰীক আেপানাৰ আধাৰত �ঠকনা উ�ীতকৰণৰ 

এক সুিবধা �দান কিৰব৷ অনু�হ কিৰ এই �সৱাৰ অিধক িবৱৰণৰ বােব অংশ ৩.২.২ চাওক৷ 

 আধাৰ �বংক সংেযাগীকৰণৰ ি�িতঃ আপিুন এই �সৱা ব�ৱহাৰ কিৰ আধাৰ আ� �বংক একাউ� 

সংেযাগীকৰণৰ ি�িত এনিপিচআই �মপাৰত চাব পােৰ৷ এই �সৱাত অ’�টিপ �মাণীকৰণ বাধ�তামূলক হয়৷ 

ব� বাত�াঃ এনিপিচআই �মপাৰত �মপড কিৰ �থাৱা িযেকােনা এটা একাউ�ত আপুিন আধাৰিভি�ক ��িডট লাঙ 

কিৰব৷  

8.3 সঘনাই �সাধা ��সমূহ 

আধাৰৰ ���য়া, �সৱা আ� সাম�ীসমূহৰ িবষেয় আবাসীসকলক জনাবৈল ইউআইিডএআইেয় �ৱবছাইট আ� 

এমআধাৰ এপত এটা সঘনাই �সাৱা ��ৰ িশতান অ�ভ� �� কিৰেছ৷  

 এফএিকউ পিঢ়বৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html  

9 আেপানাৰ আধাৰ তথ�ৰ �গাপনীয়তা আ� সুৰ�া 

আধাৰ �ক�ৰ আটাইতৈক ���পূণ � িদশেটােৱই হ’ল আেপানাৰ তথ�ৰ সুৰ�া৷ এটা যাদৃ��ক ন�েৰ �কােনা 

ব���ৰ তথ� ফািদল নকেৰ৷ ইউআইিডএআইেয় আবাসীসকলৰ তথ� সুৰি�ত কিৰ ৰােখ৷ 

9.1 ইউআইিডএআইেয় �গাপনীয়তা আ� তথ�ৰ সুৰ�া �দান কেৰ 

 সীিমত তথ�ৰ সং�হ: আধাৰ ন�ৰ জািৰ আ� আধাৰৰ গৰাকীৰ পিৰচয় িন��িতকৰণৰ বােব �েয়াজনীয় 

সীিমতসংখ�ক তথ�েহ ইউআইিডএআইেয় সং�হ কেৰ৷ নাম, জ�ৰ তািৰখ, িলংগ, �টকনা, বায়’�ম��ক তথ�, 

আেলাকিচ�, দহটা আঙ� িলৰ চাপ আ� মিণবলয়েক ধিৰ �কৱল �াথিমক তথ�সমূহেহ �হণ কৰা হয়৷ 

িশ�ৰ ���ত িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱকৰ নামেটা �েয়াজনীয়৷ ম’বাইল ন�ৰ আ� ইেমইল আইিড �বকি�ক৷  

 �কােনা �ফাইিলং আ� অনুসৰণ তথ� সং�হ কৰা নহয়: ইউআইিডএআইৰ নীিত অনুসিৰ ব���গত 

তথ� �যেন ধম �, জািত, ��ণী, বণ �, উপাজ�ন, �া�� ি�িত আিদৰ তথ� সং�হ কৰা নহয়৷  

 ডাটা এন��পছনৰ �সেত �ীকৃিত�া� য�ঃ আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ ইউআইিডএআইেয় �দান 

কৰা �ীকৃিত�া� সঁজিুলৰ �সেতেহ স�� কৰা হয়৷ সং�হ কৰা তথ�সমূহ তৎকালীনভােৱ এন��ে�ড 

কৰা হয়৷   

 তথ�ৰ মুকিল- হয় অথবা নহয় উ�ৰঃ ইউআইিডএআইেয় আধাৰ ডাটােবছৰ পৰা কােৰা ব���গত তথ� 

ফািদল নকেৰ৷ যিদ আপুিন �বধতাকৰণ উে�শ�ত আধাৰ ব�ৱহাৰ কেৰ �তে� ইউআইিডএআইৰ পৰা 

�কৱল ‘হয়’ বা ‘নহয়’ উ�ৰেহ পাব৷ 

 অিভসৰণ আ� অন� ডাটােবছৰ �সেত ইউআইিডএআইৰ তথ�ৰ সংেযাগীকৰণঃ আধাৰ ডাটােবছ 

অন� �কােনা ডাটােবছৰ �সেত সংেযা�জত নহয়৷ ইয়াক �কৱল ব��� এজনৰ পিৰচয়ৰ �বধতাকৰণৰ 

উে�শ�ত �হ ব�ৱহাৰ কৰা হয় আ� �সয়াও আধাৰ গৰাকীৰ স�িত অনুসােৰেহ সমাপন কৰা হয়৷ 

 

9.2 িচআইিডআৰত ডাটা সুৰ�া 

সকেলা আধাৰ গৰাকীৰ তথ� ইউআইিডএআইৰ �ক�ীয় পিৰচয় তথ� ভা�াৰ (িচআইিডআৰ)ত সুৰি�ত �হ থােক৷ 

িচআইিডআৰ �বদু�িতকভােৱ আ� কািয়কভােৱ সুৰি�ত �হ থােক৷ ইয়াত থকা তথ�সমূহ ���তম এন��পছন 

�যু��ৰ �াৰা সুৰি�ত আ� অত�ািধক সুৰি�ত ডাটা ভ�ত স��ত �হ থােক৷ ইয়াৰ সকেলা ব�ৱহাৰ সূচীভ� � কৰা 

হয়৷ 

ইউআইিডএআইৰ কেঠাৰ সুৰ�া আ� স�য় �ট’কল আেছ৷ সুৰ�া উলংঘনৰ শা�� ��তৰ হয়৷ িচআইিডআৰত 

�হিকং অথবা িবনা অনুেমাদনৰ ব�ৱহাৰ আধাৰ আইন ২০১৬ অনুসিৰ দ�নীয় হয়৷ 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html


9.3 আেপানাৰ  আধাৰ তথ� িকদেৰ সুৰি�ত কিৰব পােৰ 

উপেৰা� সুৰ�া ব�ৱ�াৰ উপিৰও ইউআইিডএআইেয় আেপানাৰ আধাৰৰ িবৱৰণ ব���গত কিৰ ৰািখবৈল তথা আন 

এটা সুৰ�াৰ �েলপ �দান কিৰবৈল িকছ� মান অনলাইন সুিবধা �দান কেৰ৷ �সইসমূহ হ’লঃ 

 

 আধাৰ উ�ীতকৰণ ইিতহাস: আপুিন এই �সৱা আেপানাৰ আধাৰত স�� কৰা সকেলা উ�ীতকৰণৰ 

ইিতহাস �ন’ল’�জেকল �মত �পাৱাৰ বােব ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ এই �সৱাৰ বােব অ’�টিপ আেপানাৰ 

প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৈল ��ৰণ কৰা হ’ব৷ 

�টউটিৰেয়ল চাওক: https://youtu.be/gLp33gyQWj0 

 আধাৰৰ �বধতাকৰণ: এই �সৱা িযেকােনা আধাৰ �বধতাকৰণ বােব ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ৷  

�টউটিৰেয়ল চাওক: https://youtu.be/2FOuvHUq3dc  

 ইেমইল/ম’বাইল ন�ৰৰ �বধতাকৰণ: এই �সৱা আপুিন ইেমইল অথবা ম’বাইল �ফান ন�ৰ �বধতাকৰণৰ 

উে�শ�ত ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ এই �সৱাৰ বােব অ’�টিপ আেপানাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৈল ��ৰণ কৰা হ’ব৷ 

আধাৰত আেপানাৰ ইেমইল/ম’বাইল ন�ৰ পৰী�ণ কৰাৰ বােব : https://resident.uidai.gov.in/verify-email-

mobile 

 ভাচ� �েৱল আইিড (িভআইিড) ��তকাৰক: যিদ আপুিন আধাৰিভি�ক �বধতাকৰণৰ বােব িনজৰ আধাৰ 

ন�ৰেটা �কাশ �হাৱােটা িবচৰা নাই �তে� ১৬টা অংকৰ ভাচ� �েৱল আইিড ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ আপুিন 

আেপানাৰ িভআইিড uidai.gov.in, এম আধাৰ এপ অথবা আধাৰ এছএমএছ �সৱাৰ �াৰা ��ত কিৰব 

পােৰ৷  

িভআইিডৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-

faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html 

আধাৰ এছএমএছ �সৱাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html 

 আধাৰ �মাণীকৰণ ইিতহাসঃ এই �সৱা ব�ৱহাৰ কিৰ আপুিন িবগত ৬টা মাহত স�� কৰা 

�মাণীকৰণৰ সকেলা িবৱৰণ লাভ কিৰব পােৰ৷ এই �সৱাৰ বােব অ’�টিপ আেপানাৰ প�ীকৃত ম’বাইল 

ন�ৰৈল ��ৰণ কৰা হ’ব৷  

আধাৰ �মাণীকৰণ ইিতহাসৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html 

 বায়’�ম��ক লক/আনলক: এই  �সৱাই আেপানাৰ আধাৰত বায়’�ম��কত অ�ায়ীভােৱ লক আ� 

আনলকৰ সুিবধা �দান কিৰব৷ এই �সৱাৰ বােব অ’�টিপ আেপানাৰ প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰৈল ��ৰণ কৰা 

হ’ব৷  

বায়’�ম��ক লক/আনলকৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html 

 আধাৰ লক/আনলক: যিদ আপুিন আেপানাৰ আধাৰ ব�ৱহাৰ কিৰবৈল িনিবচােৰ �তে� আেপানাৰ আধাৰ 

লক কিৰব পােৰ৷ ইয়াৰ ফলত আপুিন আধাৰ, িভআইিড আ� বায়’�ম��কৰ এএনিচএছ �টােকন, 

�ডম’�ািফক আ� অ’�টিপযু� �মাণীকৰণ ব�ৱহাৰ কিৰ �কােনা ধৰণৰ �মাণীকৰণৰ কায � স�� কিৰব 

�নাৱািৰব৷ িভআইিডৰ জিৰয়েত আধাৰ আনলক কিৰব পািৰ৷ এই �সৱাৰ বােব অ’�টিপ আেপানাৰ প�ীকৃত 

ম’বাইল ন�ৰৈল ��ৰণ কৰা হ’ব৷  

আধাৰ লক/আনলক �সৱাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html  

https://youtu.be/gLp33gyQWj0
https://youtu.be/2FOuvHUq3dc
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html


 অফলাইন ইেকৱাইিচ �সৱা: এই �সৱা ব�ৱহাৰ কিৰ আপুিন �কৱাইিচৰ উে�শ�ৰ বােব িড�জেটিল 

�া�িৰত আধাৰ ��ত কিৰব পােৰ৷  

আধাৰৰ কাগজিবহীন অফলাইন ইেকৱাইিচৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html 

10 অিভেযাগ ব�ৱ�াপনা 

আপুিন আেপানাৰ উে�গ অথবা �িত��য়া িবিনময়ৰ বােব ইউআইিডএআইেয় িবিভ� টা�-পই�ৰ স�ৃ� কিৰেছ৷ 

এই সকেলােবাৰ ��টফ’ম � অিত সহেজই উপল� আ� ইউআইিডএআইৰ উৎসগ�কৃত �ক�ীয় দলৰ পৰা আপুিন 

অিত সহেজই এই �সৱাসমূহ লাভ কিৰব পােৰ৷  

10.1 আধাৰ স�ক� �ক� - �হ�লাইন ১৯৪৭ 

আপুিন �ল�লাইন অথবা ম’বাইল �ফান ব�ৱহাৰ কিৰ �টাল �ী �হ�লাইন ১৯৪৭ৰ পৰা আধাৰ �কয়াৰ কম �কত�াৰ 

�সেত আইিভআৰএছ �মাডত িহ�ী, �তেল�, তািমল, কানাড়া, মালায়লম, পা�াৱী, মাৰাঠ�, �জৰাট�, বাংলা, উিড়য়া, 

অসমীয়া আ� ইংৰাজীেক ধিৰ ১২টা ভাষাত বাত�ালাপ কিৰব পােৰ৷ 

10.2 ইেমইলৰ জিৰয়েত সহায় 

আপুিন আেপানাৰ �জ�াসা/�িত��য়া/পৰামশ � অথবা �কােনা অিভেযাগ থািকেল help@uidai.gov.in �ল �মইল 

কিৰব পােৰ৷ এই �সৱা কে�ক �চ�াৰ �েফচেনলৰ �াৰা পিৰচািলত হয়৷ ইয়াত থকা �টেক�টং ব�ৱ�াই আেপানাক 

এটা আইিড �দান কিৰব যাৰ �াৰা আপুিন আেপানাৰ অিভেযাগৰ ি�িত অনুসৰণ কিৰব পািৰব৷  

10.3  আধাৰ �ৱবছাইট 

আধাৰ �ৱবছাইট হ’ল আধাৰ স�ক�য় সকেলা তথ�ৰ এক��ত ল���ান৷ আপুিন ম’বাইল �ফান, �ড�টপ অথবা 

�লপটপৰ পৰা িযেকােনা �ানৰ পৰা www.uidai.gov.in ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ ইয়াত িনে�া� ধৰেণ তথ�সমূহ �দান 

কৰা হয়: 

 �মাৰ আধাৰৰ অংশ:  প�ীয়ন/উ�ীতকৰণ ���য়া, আধাৰ �ক�ৰ অৱ�ান, �াক্ সা�াৎকাৰ বুিকং, ই-

আধাৰ ডাউনেলাড, প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ িপছত আধাৰৰ ি�িত পৰী�ণ, ইআইিড/ইউআইিডৰ পুনৰ 

উ�াৰ, আধাৰ পুনৰ ছপাৰ অড�াৰ ইত�ািদ৷  

 ইউআইিডএআইৰ অংশৰ িবষেয়: এই অংশেটাত ইউআইিডএআইৰ বী�ণ, উে�শ�, সাংগাথঁিনক 

অৱয়ব, আইনী পিৰকাঠােমা, নীিত আ� িনয়ম, জাননী, কম �ৰ সুিবধা আিদৰ তথ� �দান কৰা হয়৷ 

https://uidai.gov.in/about-uidai.html 

 পিৰেবশত�ৰ অংশ: �মাণীকৰণ িডভাইচ, বায়’�ম��ক িডভাইচ, �মাণীকৰণ তথ�, িকউআৰ �কাড 

ৰীডাৰ আ� কাগজিবহীন ই-�কৱাইিচৰ তথ� এই অংশেটাত �পাৱা যায় 

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

 �যাগােযাগ আ� সমথ �ন অংশ: ইয়াত আপুিন ইউআইিডএআইৰ ডাইেৰ�ৰী আ� সংি�� আ�িলক 

কায �ালয় তথা অিভেযাগ শাখাৰ িনবাৰণ আিদৰ তথ� লাভ কিৰব৷ https://uidai.gov.in/contact-

support.html 

আপুিন �ৱবছাইটেটাত অন� িবিভ� �সৱাও লাভ কিৰব৷ ইয়াত আপুিন ইউআইিডএআই দলৰ �যাগােযাগৰ সিবেশষ 

লাভ কিৰব৷ এই �ৱবছাইটেটাত আধাৰৰ ���য়া আ� �সৱা স��ীয় ��সমূহৰ উ�ৰ িদব পৰাৈক সঘনাই �সাধা �� 

(এফএিকউ)ৰ এটা িশতােনা আেছ৷ 

 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html
mailto:help@uidai.gov.in
http://www.uidai.gov.in/
https://uidai.gov.in/about-uidai.html
https://uidai.gov.in/ecosystem.html
https://uidai.gov.in/contact-support.html
https://uidai.gov.in/contact-support.html


ব� বাত�া: িযেকােনা ধৰণৰ অিভেযাগৰ বােব আপুিন অনলাইনেযােগ অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰ: 

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint আ� আেপানাৰ অিভেযাগৰ ি�িতও পৰী�ণ কিৰব পােৰ: 

https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus  

10.4 আধাৰ চাটবট 

ইউআইিডএআইেয় আধাৰৰ �ৱবছাইটত চাটবটৰ �সৱা আৰ� কিৰেছ৷ আপুিন আেপানাৰ ��সমূহ চাটবটৰ 

জিৰয়েত সুিধব পােৰ৷ আপুিন uidai.gov.in  �ল �গ পৃ�াৰ �সাহঁােত তলৰ ফােল থকা ‘আ� আধাৰ’ত ি�ক কিৰেলই 

এই সুিবধা লাভ কিৰব পািৰব৷ ‘আ� আধাৰ’ চাটবেট আেপানাৰ ��ৰ উপযু� উ�ৰ তৎকালীনভােৱ �দান কিৰব৷ 

আপুিন িনজৰ �িত��য়াও চাটবটত �কাশ কিৰব পােৰ৷ 

10.5 ছ’িচেয়ল িমিডয়া  

আ�জৰ িব�ত ছ’িচেয়ল িমিডয়া �যাগােযাগৰ এক জনি�য় মাধ�ম িহচােপ পিৰগিণত �হ উ�ঠেছ৷ আধােৰও ছ’িচেয়ল 

িমিডয়াৰ ব�ৱহাৰৰ উপেযািগতা অনুধাৱন কিৰ আধাৰৰ গৰাকীসকলৈল িবিভ� ধৰণৰ ��টফ’ম �ৰ সুিবধা �দান 

কিৰেছ৷ 

10.5.1 চৰকাৰী ছ’িচেয়ল িমিডয়া পৰ্’ফাইল: 

আপুিন িনে�া�সমূহৰ পৰা ইউআইিডএআইৰ ছ’িচেয়ল িমিডয়াৰ ��টফ’ম � লাভ কিৰব: 

10.5.1.1 ট� ইটাৰ:  

ইউআইিডএআইৰ িনে�া� ট� ইটাৰ �হে�লসমূহ আেছ: 

ৰা��য় পয �ায়ৰ: 

 @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – আধাৰৰ চৰকাৰী �াহক �সৱাৰ �হে�ল 

 @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) – আধাৰ স�ক�য় সকেলা তথ�ৰ �হে�ল 

 @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – ইউআইিডএআইৰ িচইঅ’ৰ চৰকাৰী �’ফাইল 

আ�িলক পয �ায়ৰ: 

 @UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) – চ�ীগড় আ�িলক কায �ালয়ৰ চৰকাৰী 

ট� ইটাৰ একাউ�৷ চ�ীগড়, জ�ু-কা�ীৰ, লাডাখ, হািৰয়ানা, িহমাচল �েদশ আ� পা�াৱৰ �লােক 

�তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷ 

 @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – িদ�ী আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ একাউ�৷ নত� ন 

িদ�ী, মধ� �েদশ, ৰাজ�ান অথবা উ�ৰাখ� অ�লৰ �লােক �তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত 

�যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷  

 @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - মু�াই আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ একাউ�৷ 

মহাৰা�, �জৰাট, �গাৱা, দমন আ� িডউ, দাদৰা আ� নগৰ হােভলী অ�লৰ �লােক  �তওঁেলাকৰ 

��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷ 

 @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - �বংগালু� আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ 

একাউ�৷ কণ �াটক, �কৰালা, তািমলনাড� , পুড� েচৰী আ� লা�া�ীপৰ �লােক �তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব 

এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷ 

 @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - হায়দৰাবাদ আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ 

একাউ�৷ অ� �েদশ, �তেলংগানা, ওিড়শা, চ��শগড় আ� আ�ামান তথা িনেকাবাৰ �ীপপু�ৰ �লােক 

�তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷  

 @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - ৰাচঁীৰ আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ একাউ�৷ 

ঝাৰখ�, িবহাৰ আ� প��মবংগ অ�লৰ �লােক �তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ 

কিৰব পােৰ৷  

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus
https://twitter.com/Aadhaar_Care
https://twitter.com/UIDAI
https://twitter.com/ceo_uidai
https://twitter.com/UIDAIChandigarh
https://twitter.com/UIDAIDelhi
https://twitter.com/UIDAIMumbai
https://twitter.com/UIDAIBengaluru
https://twitter.com/UIDAIHyderabad
https://twitter.com/UIDAIRanchi


 @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - লে�ৗৰ আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ একাউ�৷ 

উ�ৰ �েদশৰ অ�লৰ �লােক �তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷  

  @UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - �ৱাহাট�ৰ আ�িলক কায �ালয়ৰ ট� ইটাৰ 

একাউ�৷ অসম, �মঘালয়, নাগােল�, মিণপুৰ, িমেজাৰাম, অ�ণাচল �েদশ, ��পুৰা আ� িছি�মৰ �লােক 

�তওঁেলাকৰ ��সমূহৰ বােব এই একাউ�ত �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷   

 

আেপানােলােক ইউআইিডএআইৰ �সেত �ত�� ট� ইট অথবা বাত�াৰ �াৰাও �যাগােযাগ কিৰব পােৰ৷ আমাৰ ছ’িচেয়ল 

িমিডয়া অিভেযাগ ব�ৱ�াপকৰ দেল আেপানাক সহায় কিৰব৷ 

10.5.1.2 �ফ’চবুক:  

ইউআইিডএআইৰ �কৱল এখন চৰকাৰী �ফ’চবুক পৃ�া আেছ - www.facebook.com/AadhaarOfficialত  আপুিন 

�ফ’চবুকত @AadhaarOfficial স�ান কিৰব পােৰ আ� লাইক তথা অনুসৰণ কিৰব পােৰ৷ িবেশষ �জ�াসাৰ বােব 

আপুিন আমাৈল ব���গত বাত�া অথবা আমাৰ �পা�ত ম�ব� �দান কিৰব পােৰ৷  

10.5.1.3 ইউ�টউব:  

আধাৰৰ চৰকাৰী ইউ�টউব �চেনল https://www.youtube.com/user/AadhaarUID ত উপল�৷ এই �চেনলেটাত 

আধাৰ স��ীয় সকেলা অনলাইন �সৱাৰ �টউটিৰেয়ল িভিডঅ’, আধাৰ স��ীয় তথ�ৰ িভিডঅ’, আমাৰ সকেলা �টিভ 

িব�াপন, িবেশষ বাত�া, বাতিৰ আিদ ইয়াত উপল�৷  আমাৰ িভিডঅ’ স�ভ�ত আপুিন ম�ব� অথবা �িত��য়াও 

�দান কিৰব পােৰ৷ 

10.5.1.4 ইন�া�াম:  

ইউআইিডএআইেয় �শহতীয়াৈক ইন�া�ামত আধাৰৰ এটা একাউ� মুকিল কিৰেছ৷ আেপানােলােক আমাক 

@aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) ত অনুসৰণ কিৰব পােৰ৷ �কােনা িবেশষ 

�জ�াসাৰ বােব আেপানােলােক আমাৈল �ত�� বাত�া ��ৰণ কিৰব পােৰ আ� আমাৰ দেল তাৰ উ�ৰ �দান 

কিৰব৷ 

10.5.1.5 িলংকডইন:  

ইউআইিডএআইৰ চৰকাৰী িলংকডইন পৃ�ােটা হ’ল https://www.linkedin.com/company/unique-identification-

authority-of-india-uidai-. এই �’ফাইলত আিম আধাৰ স��ীয় সংবাদসমূহ িবিনময় কেৰা৷  

10.5.2 নকল �’ফাইল/ব�ৱহাৰকাৰীৰ একাউ�ৰ পৰা সাৱধান 

ইউআইিডএআইৰ সকেলা চৰকাৰী ছ’িচেয়ল িমিডয়া �’ফাইল �বধ আ� আেপানাক �কৱল চৰকাৰী 

একাউ�সমূহেহ অনুসৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জেনাৱা �হেছ৷ নকল �’ফাইলত িব�াস নকিৰব৷ আধাৰ অথবা 

ইউআইিডএআইৰ অন� িযেকােনা ছ’িচেয়ল িমিডয়া একাউ�ত আেপানাৰ তথ� িবিনময় নকিৰব৷ 

অনু�হ কিৰ মন কিৰব �য �কােনা ব���েয় যিদ �তওঁৰ কম ��ান িহচােপ আধাৰৰ চৰকাৰী �’ফাইল উে�খ কিৰেছ 

�তে� ইয়াৰ অথ � এইেটা নহয় �য �তওঁ ইউআইিডএআইৰ কম �চাৰী৷ অনু�হ কিৰ uidai.gov.inত ব���জনৰ 

�যাগােযাগ িডেৰ�ৰী িন��ত কিৰ ল’ব৷ 

10.6 আধাৰৰ আ�িলক কায �ালয় 

ইউআইিডএআইৰ সংি�� ৰাজ� আ� �ক�ীয়শািসত �েদশসমূহত ৮টা আ�িলক কায �ালয় �াপন কিৰেছ৷ �িতেটা 

আ�িলক কায �ালয়ৰ িনজৰ অ�ল সােপে� অিধে�� আেছ আ� �তওঁেলােক �সই অ�লেটাৰ �সৱা তথা 

অিভেযাগসমূহ িন�ি� কেৰ৷ আ�িলক কায �ালয়ৰ �যাগােযাগ িবৱৰণ https://uidai.gov.in/contact-

support/contact-directory/regional-offices.html ত উপল�৷ 

৮টা আ�িলক কায �ালয় িনে�া� �ানসমূহত অৱি�ত: 

https://twitter.com/UIDAILucknow
https://twitter.com/UIDAIGuwahati
http://www.facebook.com/AadhaarOfficial
https://www.youtube.com/user/AadhaarUID
https://instagram.com/aadhaar_official
https://instagram.com/aadhaar_official
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html


 নত�ন িদ�ী – নত� ন িদ�ী, মধ� �েদশ, ৰাজ�ান অথবা উ�ৰাখ�ক সামিৰ লয়৷ 

 �বংগালু�, কণ �াটক – কণ �াটক, �কৰালা, তািমলনাড� , পুড� েচৰী আ� লা�া�ীপক সামিৰ লয়৷ 

 চ�ীগড়- – চ�ীগড়, জ�ু-কা�ীৰ, লাডাখ, হািৰয়ানা, িহমাচল �েদশ আ� পা�াৱক সামিৰ লয়৷ 

 মু�াই, মহাৰা� – মহাৰা�, �জৰাট, �গাৱা, দমন আ� িডউ, দাদৰা আ� নগৰ হােভলীক সামিৰ লয়৷ 

 ৰাচঁী, ঝাৰখ� – ঝাৰখ�, িবহাৰ আ� প��মবংগক সামিৰ লয়৷  

 �ৱাহাট�, অসম – অসম, �মঘালয়, নাগােল�, মিণপুৰ, িমেজাৰাম, অ�ণাচল �েদশ, ��পুৰা আ� 

িছি�মক সামিৰ লয়৷ 

 লে�ৗ, উ�ৰ �েদশ – উ�ৰ �েদশক সামিৰ লয়৷ 

 হায়দৰাবাদ, �তেলংগানা – অ� �েদশ, �তেলংগানা, ওিড়শা, চ��শগড় আ� আ�ামান তথা 

িনেকাবাৰ �ীপপু�ক সামিৰ লয়৷ 

আ�িলক কায �ালয়সমূহৰ �যাগােযাগৰ িবৱৰণৰ বােব: https://uidai.gov.in/contact-support/contact-

directory/regional-offices.html  

11 আধাৰ আইন ২০১৬ 

ইউআইিডএআই হ’ল ২৬ মাচ� ২০১৬ তািৰেখ চৰকাৰী �গেজটত �কািশত আধাৰ আইন , ২০১৬ (িব�ীয় আ� 

অন�ান� সাহায�, লাভ আ� �সৱাসমূহ �দানৰ বােব িনধ �ািৰত)ৰ অধীনত �ািপত �হাৱা এক �ায়� সং�া৷ 

ইউআইিডএআই এক �ািধকৰণ িহচােপ ১২ জলুাই ২০১৬ তািৰেখ �ঘািষত �হিছল৷ ২১ জলুাই ২০১৬ চনত ড
০
 এ িব 

পাে� �থমজন িচইঅ’ িহচােপ িনযু� �হিছল৷ ১২ �ছে��ৰ ২০১৬ তািৰেখ অধ�� আ� �ািধকৰণৰ 

সদস�সকলক িনযু� িদয়া �হিছল৷ অংশ ২১ক বাদ িদ আধাৰ আইনৰ আন সকেলা অংশ �সই িদনাই �কাশ কৰা 

�হিছল৷  

 

১৪ �ছে��ৰ ২০১৬ তািৰেখ িনে�া� িনয়ামকসমূহ �কাশ কৰা �হিছলঃ 

 ভাৰতীয় িবিশ� পিৰচয় �ািধকৰণ (�ািধকৰণৰ �বঠকত ব�ৱসায়ৰ �লনেদন) িনয়ামক, ২০১৬ (২০১৬ৰ ১ 

নং) 

 আধাৰ (প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ) িনয়ামক, ২০১৬, (২০১৬ৰ ২ নং) 

 আধাৰ (�মাণীকৰণ) িনয়ামক, ২০১৬ (২০১৬ৰ ৩ নং) 

 আধাৰ (তথ� সুৰ�া) িনয়ামক, ২০১৬, (২০১৬ৰ ৪ নং) 

 আধাৰ (তথ�ৰ িবিনময়) িনয়ামক, ২০১৬ (২০১৬ৰ ৫ নং) 

 

ভাৰতীয় িবিশ� পিৰচয় �ািধকৰেণ (ইউআইিডএআই) ভাৰত চৰকাৰৰ �বদু�িতক আ� তথ� �যু�� ম�ালয়ৰ 

অধীনত এক �ায়� সং�া িহচােপ কাম কেৰ৷ 

 

11.1 ইউআইিডএআইৰ দািয়�সমূহ 

ইউআইিডএআইেয় আধাৰ আইন ২০১৬ৰ অধীনত আধাৰ প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণৰ দািয়� পালন কেৰ৷ এই 

দািয়�সমূহ হ’ল: 

 আধাৰৰ জীৱন চ�ৰ সকেলা কায � আ� ব�ৱ�াপনা 

 নীিত িবকাশ  

 আবাসীক আধাৰ �দান কিৰবৈল ���য়া আ� ব�ৱ�াপনা 

 �মাণীকৰণ দ�তা 

https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html


12 আধাৰ (প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ) িনয়ামক, ২০১৬ 

 

আেপানাৰ প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ আধাৰ (প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ)িনয়ামক, ২০১৬ৰ অধীনত স�� হয়৷ 

আেপানাৰ সুিবধাৰ বােব �ত�� �াসংিগকতাৰ িনয়ম তলত উে�খ কৰা �হেছ: 

 

12.1 অধ�ায় ২ – আবাসীৰ প�ীয়ন ���য়া 

3. প�ীয়নৰ বােব �েয়াজনীয় বায়’�ম��ক তথ� — 

(1) িনে�া� বায়’�ম��ক তথ� �িতজন আবাসীৰ প�ীয়নৰ বােব সং�হ কৰা হয় (৫ বছৰৰ তলৰ 

িশ�সকলৰ বােদ): 

(i) মুখাৱয়বৰ িচ�; 

(ii) দেহাটা আঙ� িলৰ চাপ; আ� 

(iii) দুেয়াটা মিণবলয়ৰ ��ন 

(2) এই বায়’�ম��ক তথ� সং�হৰ মানক এই উে�শ�ত �ািধকৰণৰ �াৰা িনধ �াৰণ কৰা হ’ব৷ 

4. প�ীয়নৰ বােব �েয়াজনীয় �ডম’�ািফক তথ� — 

(1) িনে�া� �ডম’�ািফক তথ� �িতজন আবাসীৰ প�ীয়নৰ বােব সং�হ কৰা হয় (৫ বছৰৰ তলৰ 

িশ�সকলৰ বােদ): 

(i) নাম 

(ii) জ�ৰ তািৰখ 

(iii) িলংগ 

(iv) আবাসীৰ �ঠকনা 

(2) িনে�া� �ডম’�ািফক তথ� অিতিৰ�ভােৱ প�ীয়নৰ সময়ত সং�হ কৰা হ’ব পােৰ আ� এয়া �বকি�ক 

হ’ব পােৰ: 

(i) ম’বাইল ন�ৰ 

(ii) ইেমইল �ঠকনা 

(3) পিৰচায়কিভি�ত প�ীয়নৰ বােব িনে�া� তথ�সমূহ সংগ্ৰহ কৰা হ’ব পােৰ: 

(i) পিৰচায়কৰ নাম 

(ii) পিৰচায়কৰ আধাৰ ন�ৰ 

(4) পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ িভি�ত প�ীয়নৰ ���ত িনে�া� অিতিৰ� তথ�সমূহ সং�হ কৰা হ’ব পােৰ: 

(i) পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ নাম 

(ii) স�ক� 

(iii) পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ আধাৰ ন�ৰ 

(iv) পিৰয়ালৰ মুৰ�ীৰ িযেকােনা এটা বায়’�ম��ক তথ� 

(5) ওপেৰা� �ডম’�ািফক তথ�সমূহ �ািধকৰেণ এই উে�েশ� িনধ �ািৰত কিৰব পােৰ৷ 

(6) �ডম’�ািফক তথ�ত আবাসীৰ বণ �, জািত, ধম �, ভাষা, এনটাইেটলেম�ৰ তথ�, উপাজ�ন অথবা িচিকৎসাৰ 

ইিতহাস নাথােক৷ 

5. পাচঁ বছৰৰ তলৰ িশ�সকলৰ প�ীয়নৰ বােব িনে�া� তথ�সমূহৰ �েয়াজন — 

(1) পাচঁ বছৰৰ তলৰ িশ�সকলৰ বােব িনে�া� �ডম’�ািফক আ� বায়’�ম��ক তথ�সমূহ সং�হ কৰা হয়: 

(a) নাম 

(b) জ�ৰ তািৰখ 

(c) িলংগ 



(d) িযেকােনা এজন অিভভাৱকৰ প�ীয়ন আইিড অথবা আধাৰ ন�ৰ, যিদ দুেয়াগৰাকী 

অিভভাৱক জীয়াই থােক �তে� মাকৰ আইিড �হণ কৰা হয়৷ �তেন িপতৃ-মাতৃ অথবা 

অিভভাৱকৰ আধাৰ ন�ৰ অথবা ইআইিড বাধ�তামূলক আ� স�ক�ৰ ���েটাও পূৰণ কৰা হয়৷ 

(e) িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱকৰ �ঠকনাই �সই িশ�েটােৰা �ঠকনা হয়৷ 

(f) িশ��টৰ মুখৰ আেলাকিচ� �হণ কৰা হয়৷ প�ীয়নৰ সময়ত িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱকৰ 

বায়’�ম��ক তথ্য �হণ কৰা হয় অথবা �মাণীকৰণ কৰা হয়৷ 

(2) িপতৃ-মাতৃ/অিভভাৱকৰ আ� িশ��টৰ স�ক�ৰ �মাণ (িপঅ’আৰ) প�ীয়নৰ সময়ত সং�হ কৰা হয়৷ 

�সইসকল িশ�ৰেহ প�ীয়ন কৰা হয় যাৰ নাম স�ক�ৰ তথ� (িপঅ’আৰ) ত উপল� হয়৷ 

6. বায়’�ম��ক ব�িত�মৰ �সেত আবাসীৰ প�ীয়ন — 

(1) িযসকল আবাসীেয় িবিভ� কাৰণবশতঃ আঙ� িলৰ চাপ �দান কিৰবৈল অসমথ � হয় �তওঁেলাকৰ �কৱল 

মিণবলয়ৰ ��ন সং�হ কৰা হয়৷ 

(2) িযসকল আবাসীেয় িবিভ� কাৰণবশতঃ �কােনা ধৰণৰ বায়’�ম��ক তথ� �দান কিৰবৈল অসমথ � হয় 

�তওঁেলাকৰ বােব �ািধকৰেণ প�ীয়ন আ� উ�ীতকৰণ ছ�েৱৰত ব�িত�মী ব�ৱ�াপনা �দান কেৰ িয এই 

উে�শ� �ািধকৰেণ িনধ �ািৰত কিৰব পােৰ৷ 

12.2 অধ�ায় ৪ – আবাসীৰ তথ�ৰ উ�ীতকৰণ 

16. পিৰচয়ৰ তথ�ৰ উ�ীতকৰণৰ বােব অনুেৰাধ — 

এজন আধাৰৰ গৰাকীেয় �তওঁৰ �ডম’�ািফক তথ� অথবা বায়’�ম��ক তথ�  অংশ ৩১ত বিণ �ত আইনত উি�িখত 

উ�ীতকৰণ প�িত অনুসিৰ পিৰৱত�ন কিৰব পােৰ৷ 

 

17. িশ�ৰ বােব বাধ�তামূলক উ�ীতকৰণ — 

�ািধকৰেণ িশ�ৰ পাচঁ আ� �পা�ৰ বছৰ পূণ � �হাৱাৰ িপছত বাধ�তামূলক বায়’�ম��কৰ উ�ীতকৰণৰ তথ� িবচািৰব 

পােৰ৷  

19. আবাসীৰ তথ�ৰ উ�ীতকৰণৰ ���য়াসমূহ — 

িচআইিডআৰত আবাসীৰ তথ�ৰ উ�ীতকৰণৰ ���য়াসমূহ িনে�া� ধৰেণ পালন কৰা হয়- 

 (a) িযেকােনা প�ীয়ন �ক�ত অপােৰটৰ আ�/অথবা ছ� পাৰভাইজাৰৰ সহায়ত৷ আবাসীেয় 

বায়’�ম��কভােৱ �মাণীকৃত হ’ব আ� �তওঁ িনজৰ আধাৰ ন�ৰৰ �সেত পিৰচয়ৰ তথ� �দান কিৰবলগীয়া 

হ’ব পােৰ৷ 

 (b) অনলাইন প�িতঃ �ডম’�ািফক তথ� অনলাইন �যােগ �হণ উ�ীতকৰণ কৰা হ’ব পােৰ য’ত আধাৰ 

ন�ৰ আ� প�ীকৃত ম’বাইল ন�ৰ �দান কৰােটা আৱশ�ক হ’ব৷ �মাণীকৰণৰ বােব প�ীকৃত ম’বাইল 

ন�ৰৈল ৱান টাইম পাছৱড� ��ৰণ কৰা হ’ব৷  

আবাসীক এটা উ�ীতকৰণ আইিড ি�িত অনুসৰণৰ বােব �দান কৰা হ’ব আ� আবাসীক সংেশািধত আধাৰ প� 

কািয়কভােৱ অথবা �বদু�িতক �পত �দান কৰা হ’ব৷ উ�ীতকৰণৰ ���য়া, মানক আ� িনেদ�শনাসমূহ িবন�াস, 

�ট�েলট, �চকিল� উ�ীতকৰণৰ বােব �ািধকৰেণ িনধ �াৰণ কিৰ িদয়া উে�েশ� স�� কৰা হ’ব৷ 

20. উপেযািগতা মাচ�ল — 

�ািধকৰেণ আবাসীৰ পৰা এক উপ�যািগতা মাচ�ল আদায় কিৰব পােৰ িয �ািধকৰেণ �ডম’�ািফক আ� বায়’�ম��ক 

তথ� উ�ীতকৰণৰ বােব িনধ �াৰণ কিৰ িদেছ৷ 

12.3 অধ�ায় ৬ – আধাৰ ন�ৰ আ� পিৰচয় তথ�ৰ িবলুি� অথবা িন��য়কৰণ  

27. আধাৰ ন�ৰ িবলুি�ৰ পিৰঘটনাসমূহ — 

(1) আধাৰৰ গৰাকীৰ আধাৰ ন�ৰ িনে�া� কাৰণত বািতল হ’ব পােৰ:— 

(a) যিদ এজন ব���ৰ নামত একািধক আধাৰ ন�ৰ জািৰ হয় �তে� �থম আধাৰ ন�ৰেটা থািক 

যায় আ� িপছৰ আধাৰ ন�ৰ �কইটা বািতল হয়৷ 



(b) য’ত িনেদ�শনা উলংঘন কিৰ আধাৰ ন�ৰ ��ত কৰা �হেছ:— 

(i) “ফেটা অন ফেটা” পিৰঘটনা য’ত ক’ৰ বায়’�ম��ক তথ� উপলব্ধ নহয়: য’ত প�ীয়ন 

�ক�ত নত� ন আেলাকিচ�ৰ পিৰৱেত� িবদ�মান আেলাকিচ� ব�ৱহাৰ কৰা �হেছ, আ� 

য’ত প�ীয়নৰ সময়ত বায়’�ম��ক তথ� সং�হ কৰা �হাৱা নাই, �তেন আধাৰ ন�ৰ বািতল 

কৰা হয়৷ 

(ii) “ভ� ৱা বায়’�ম��ক ব�িত�ম” পিৰঘটনা: য’ত প�ীয়ন ভ� লবশতঃ ‘বায়’�ম��ক 

ব�িত�ম’ িহচােপ প�ীকৃত হয়, �তেন আধাৰ ন�ৰ বািতল হয়৷ 

(iii) য’ত এজন �া�বয়�ই বায়’�ম��ক তথ� �দান নকিৰবৈল পাচঁ বছৰৰ তলৰ িশ� 

িহচােপ প�ীকৃত হয়, �তেন আধাৰ ন�ৰ বািতল হয়৷ 

(iv) �ািধকৰণক ভ� ৱা তথ� �দান কৰা আন িযেকােনা কাৰণত আধাৰ বািতল হ’ব পােৰ৷ 

(2) বািতল �হাৱাৰ ���ত আধাৰৰ গৰাকীক �ািধকৰেণ �দান কৰা �সৱাসমূহ �ায়ীভােৱ িন��য় হ’ব পােৰ৷ 

28. আধাৰ ন�ৰ িন��য় কৰাৰ পিৰঘটনাৰ ���ত — 

(1) আধাৰ গৰাকীৰ িনে�া� কাৰণত আধাৰ ন�ৰ িন��য় কৰা হ’ব পােৰ: 

(a) “ফেটা অন ফেটা” পিৰঘটনা য’ত ক’ৰ বায়’�ম��ক তথ� উপল� হয়: য’ত প�ীয়ন �ক�ত 

নত� ন আেলাকিচ�ৰ পিৰৱেত� িবদ�মান আেলাকিচ� ব�ৱহাৰ কৰা �হেছ, আ� য’ত প�ীয়নৰ 

সময়ত বায়’�ম��ক তথ� সং�হ কৰা �হাৱা �হেছ, �তেন আধাৰ ন�ৰ িন��য় হ’ব পােৰ আ� �সই 

আধাৰ ন�ৰ পুনৰ স��য়ও কিৰব পািৰ৷  

(b) “ভ� ৱা আংিশক বায়’�ম��ক ব�িত�ম” পিৰঘটনাসমূহ: আবাসীেয় বায়’�ম��ক �দান কিৰব 

পৰা অৱ�াত থািকেলও �কােনা কাৰণবশতঃ যিদ বায়’�ম��ক তথ� সং�হ কৰা �হাৱা নাই, �তেন 

���ত আধাৰ ন�ৰ িন��য় হ’ব পােৰ৷ 

(c) যিদ িপছৈল এয়া অনুধাৱন হয় �য প�ীয়নৰ সময়ত �বধ নিথপ� জমা �হাৱা নািছল �তিতয়া 

আধাৰৰ গৰাকীেয় উপযু� নিথপ� জমা নকৰা পয �� আধাৰ ন�ৰ িন��য় �হ থািকব পােৰ৷ 

(d) য’ত তথ�সমূহ ‘�বয়া তথ�’ িহচােপ িচি�ত কৰা হয় আ� য’ত উ�ীতকৰণৰ �েয়াজন (�যেন 

িমি�ত/িনয়মিব�� বায়’�ম��ক তথ�, অসংগত শ� আ� অৈবধািনক ভাষাৰ ব�ৱহাৰ, উৰেফ 

ব�ৱহাৰ কিৰ একািধক নাম), �তেন আধাৰ আধাৰৰ গৰাকীেয় উ�ীতকৰণ নকৰা পয �� িন��য় �হ 

থােক৷  

(e) যিদ এটা িশ�েৱ পাচঁ অথবা �পা�ৰ বছৰ পূণ � কিৰেছ আ� বয়স �াি�ৰ দুবছৰৰ িভতৰত 

বায়’�ম��ক তথ� উ�ীতকৰণ কৰা নাই �তে� �সই িশ�ৰ আধাৰ ন�ৰ িন��য় হ’ব পােৰ৷ �তেন 

���ত িন��য় �হাৱাৰ এবছৰৰ িভতৰত যিদ তথ�ৰ উ�ীতকৰণ কৰা নহয়, �তে� �সই আধাৰ 

ন�ৰ িবলু� কৰা হ’ব পােৰ৷ 

(f) �ািধকৰেণ অনুভূত কৰা িযেকােনা িন��য়কৰণৰ পিৰঘটনা৷ 

(2) িন��য়কৰণৰ ���ত আধাৰ ন�ৰৰ গৰাকীেয় িনধ �ািৰত তথ� জমা নকৰা পয �� সামিয়কভােৱ �সই 

আধাৰ ন�ৰ িন��য় �হ থািকব পােৰ৷ 

29. িবলু�কৰণ অথবা িন��য়কৰণৰ ���ত আৱশ�ক �হাৱা অনুস�ান— 

 (1) িযেকােনা ���ত িবলু� অথবা িন��য়তাৰ আৱশ�কতা স�ক�য় িবষয়ক �িতেবিদত কৰা য’ত 

���ীয় অনুস�ানৰ আৱশক�তা হ’ব পােৰ, য’ত �সই �লাকসকলৰ �নািন অ�ভ� �� হ’ব পােৰ যাৰ আধাৰ 

ন�ৰ িবলুি� অথবা িন��য় কৰাৰ আৱশ�কতা হ’ব পােৰ৷  

(2) �ািধকৰেণ অনুেমাদন �দান কৰা িযেকােনা এেজ�ীেয় পৰী�ণ/অনুস�ান কিৰব পােৰ আ� এই 

উে�শ� �ািধকৰেণ িনধ �ািৰত কৰা ���য়া অনুসিৰ �ািধকৰণক �িতেবদন দািখল কিৰব পােৰ৷  

 (3) �তেন �িতেবদন লাভ কৰাৰ িপছত �ািধকৰেণ আৱশ�কীয় ব�ৱ�া �হণ কিৰব পােৰ আ� আধাৰ 

ন�ৰৰ িবলুি� অথবা িন��য়কৰণ স�ভ�ত িস�া� �হণ কিৰব পােৰ৷  

30. আধাৰ ন�ৰৰ গৰাকীৈল �যাগােযাগ — 



(1) আধাৰ ন�ৰ িবলু� অথবা িন��য়কৰণৰ ���ত আধাৰৰ গৰাকীক এছএমএছ, প�ীকৃত �মইল 

আইিডৈল ইেমইল, �টিল কিলং, প�ৰ জিৰয়েত �ািধকৰেণ অৱগত কেৰ৷   

 (2) �তেন  আধাৰ ন�ৰ িবল�ু অথবা িন��য়কৰণৰ ���ত আধাৰৰ গৰাকীেয় অিভেযাগ দািখল কিৰব 

পােৰ আ� �সয়া �ািধকৰেণ িনধ �াৰণ কৰা অিভেযাগ িন�ি� শাখাৰ জিৰয়েত িনবাৰণ কৰা হয়৷ 

31. সংেশাধনী কায � — 

(1) একািধক আধাৰ ন�ৰ জািৰ কৰা কাৰণৰ বািহেৰ অন� কাৰণত আধাৰ ন�ৰ িবলুি�ৰ ���ত আবাসীেয় 

পুনৰ প�ীকৃত �হাৱােটা আৱশ�ক৷ 

(2) িন��য়কৰণৰ ���ত আবাসীেয় �তওঁৰ �ািধকৰেণ বাি� িদয়া নীিত আ� িনেদ�শনা অনসুিৰ �তওঁৰ 

পিৰচয়ৰ তথ� আংিশকভােৱ অথবা স�ূণ � �পত �দান কৰােটা আৱশ�ক৷ 

13 পিৰিশ� 
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13.2 পিৰিশ� ২ – আধাৰ প�ীয়ন/উ�ীতকৰণৰ �ীকৃিতপ�ৰ িবন�াস 

13.3 পিৰিশ� ৩ – প�ীয়ন আেবদন 

13.4 আধাৰৰ �টউটিৰেয়ল িভিডঅ’ 

13.5 আধাৰৰ অনলাইন �সৱাসমূহ 

13.6 ছ’িচেয়ল িমিডয়াত আধাৰ 
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