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8.2 আধার অন্াইন্ পসরদবামূ (যার জন্য সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বর প্রদ়োজসন়্ে) ............................ 32 
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1. চযচচচি 

সপ্র়ে বাসন্দা, 
আধার পসরবাদর আপন্াদক স্বাগিম! 



আধার যান্ডবুকটি আধাকরর জন্য আপন্ার গাইি সাদব পসরদবলন্ করার জন্য সিজাইন্ করা দ়েদছ।  
আমরা আপন্াদক এই ন্সির মাধযদম পডার এবং আধা করর অিে এবং উদেলযটি কক কলাসি করার জন্য 
অন্ুদরাধ করসছ। 

এই যান্ডবুকটি আপন্াদক আপন্ার আধার বুঝদি াাযয করদব।  আপন্ার মস্ত প্রশ্ন – সক  ভাদব 
আধার প্রাপ্ত করদবন্ এবং আপন্ার আধাদর কীভাদব ককান্ সবলে পাদবন্   বা কী ভাদব আপসন্ 
আপন্ার আধার বযবার করদি পাদরন্  - এই যান্ডবুদক উির কে়ো দব।  প্রসিটি সবভাদগর াদি , 

আপসন্ সকউআর ককািগুস কেখদি পাদবন্।  প্রাসিক দ়েবপৃষ্ঠা়ে কযদি বা উসিসখি পসরদবাসের 
সভসি টিউদটাসর়ো কেখদি আপসন্ আপন্ার স্মাটে দফাদন্ র  কয ককাদন্া সকউআর ককাি স্ক্যান্ার 
অযাসিদকলন্  প্রাসিক সকউআর ককািটি স্ক্যান্ করদি পাদরন্। 

আুন্ আধার জগদি এক ঝক কেসখদ়ে আপন্ার আধার যাো শুরু কসর , ম্পসকে ি প্রসি়োগুস , 

আপন্ার জন্য উপব্ধ পসরদবাগুস   এবং আপন্ার জন্য অন্ন্য এই 12-অদের ংখযাটি অসিিী়ে| 

1.1 আধায ংচিপ্ত চফফযণ 
আধার একটি ১২-অদের সবসলষ্ট্ পসরচ়ে ংখযা কযটি বাযিীয় চফচষ্ট চযচয় প্রাচধকযন (ইউআইচডএআই) িারা 
ভারিী়ে অসধবাীদের সন্গেি করা ়ে, কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি যাচাই প্রসি়োটি (ককলন্ 2 এ বসণেি) ন্তুষ্ট্ 
করার পদর |  

   

1.2   আধায কক কতি াতয? 

ভারদির কয ককাদন্া বযসক্ত, ব়ে এবং সি সন্সবেদলদ , সযসন্ ভারদির বাসন্দা , বা অন্াবাী ভারিী়ে 
(এন্আরআই), আধার ন্ম্বর পাবার জন্য িাসকাভুক্ত দি পাদরন্। ককাদন্া বযসক্তর জন্য , শুধুমাে একটি আধার 
ন্ম্বর উত্পন্ন করা ়ে ,   ককন্ ন্া জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক সি-প্্রসিসসপকরণ প্রসি়োটির মাধযদম সবসলষ্ট্িা 
অজে ন্ করা ়ে । 

1.2.1 বাযতিয ফাচন্দাতেয জনয আধায 

আপসন্ যসে ভারদির বাসন্দা ন্ িাদ আপসন্ আধার িাসকাভুসক্তর জন্য কযাগয। এই, ংজ্ঞা অন্ুাদর আপসন্ 
একটি ম়েকাদ ভারদি অবিান্ কদরদছন্ বা আধার ন্সিভুসক্তর জন্য আদবেদন্র িাসরদখর পূবেবিী বাদরা মাদর 
মদধয একলি সবরাসল সেন্(182 সেন্)বা আর কবসল পসরমাদণ ম়েকা ধদর।  

1.2.2 এনআযআইতেয জনয আধায 

আপসন্ যসে অন্াবাী ভারিী়ে(এন্আরআই)ন্ , আপন্ার কাদছ যসে ভারিী়ে পাদপাটে  আদছ িদব আপসন্ 
আধাকরর জন্য িাসকাভুক্ত করদি পাদরন্।  ১৮২ সেদন্র মযাদন্ডটটি এন্আরআইদের জন্য প্রদযাজয ন়্ে।আপসন্  
আধার িাসকাভুসক্ত ককদন্দ্র কযদি  পাদরন্ এবং এন্আরআই সাদব আধা করর জন্য িাসকাভুক্ত করদি পাদরন্।  

এন্আরআইদের জন্য পসরচদ়ের প্রমান্(সপআই) সাদব ভারিী়ে পাদপাটে  বাধযিামূক  । আদবেন্কারী 
ইউআইসিএআই কিৃে ক গৃীি ন্সিগুসর মদধয  কয ককাদন্া ভারিী়ে ঠিকান্া র প্রমাণ(সপএ) সেদি পছন্দ করদি 
পাদরন্ (এই যান্ডবদুকর ককলন্ ১৩.১ এর,ংযুসক্ত – ১ কেখুন্)|  

 

ফাক্স ফািত া: ভারিী়ে পাদপাটে  এন্আরআইদের আধার িাসকাভুসক্তর জন্য বাধযিামূক পসরচদ়ের প্রমাণ । 

 

 

1.3 আধাকযয বফচষ্টযগুচর 

1.3.1 আধায একটি নাক্তকাযী 
আধায একটি 12-ংখ্যায চফচষ্ট আইচড মা ককাতনা ফযচক্ততক কেওয়া য়।  আধার ককাদন্া বাসন্দাদক ন্াক্ত 
করদি জন্িাসিক িিয (ন্াম, জন্সিসি, সি এবং ঠিকান্া), মদুখর ছসব, সফিারসপ্রন্ট এবং আইসর বযবার কদর। 



িদিযর এই আইদটমগুস বাধযিামূক। এছাডা, আপন্ার কাদছ আপন্ার কমাবাই কফান্ ন্ম্বর এবং ইদম রবরা 
করার সবকল্প রদ়েদছ।  আমরা আপন্াদক এই সবলেটি রবরা করার পরামলে সেসি। 
 1.3.2 আধাযটি একটি আইচড, এয কচতয় কফচ চকছুই নয় 

আধার ন্ম্বর পসরচদ়ের প্রমাণ। এটি ককান্ আধার ন্ম্বরধারীর কিদে ন্াগসরকত্ব বা অসধবাীর ককাদন্া অসধকার 
প্রোন্ কদর ন্া। আপন্ার আধার ককাদন্া বসুদ্ধ ছাডাই একটি এদাদমদা ংখযা  এবং এটি বণে, ধমে, আ়ে, স্বািয এবং 
ভূদগাদর সভসিদি কাদকদের কপ্রাফাই করদি বযবার করা যা়ে ন্া।  

1.4 আধাকযয ফযফায 

আধার সদেমটি বাসন্দাদের জন্য ারাদেদল একক উত্ অফাইন্ / অন্াইন্ পসরচ়ে যাচাইদ়ের বযবিা কদর। 

আপসন্ একবার ন্াম ন্সিভুক্ত করার পদর , আপসন্ আধার ন্ম্বরটি ববেযুসিন্ উপাদ়ে বা অফাইদন্ যাচাইদ়ের 
মাধযদম কযমন্টি দি পাদর বযবার কদর একাসধকবার আপন্ার পসরচ়ে প্রমাণ করদি  িাপন্ করদি 
পাদরন্।এটি প্রসিবার যখন্ আপসন্ পসরদবা, ুসবধা এবং ভিুে সক  অযাদে করদি চান্ িখন্ পসরচক়ের  ন্সি 
রবরাদর প্রদ়োজন্ী়েিা কক হ্রা কদর। 

ফাক্স ফািত া:  আধার পসরচদ়ের একটি বন্দযাগয প্রমাণ রবরা কদর যা কয ককাদন্া ম়ে , কয ককাদন্া জা়েগা়ে 
আধার অন্াইন্ প্রমাণীকরদণর মাধযদম যাচাই করা কযদি পাদর। 

 

2 আধাকযয জনয কী বাতফ নচিবুক্ত কযতফন? 

আধার কপদি, আপন্াদক িাচরকাবুচক্তয ভয় ন্যূন্িম জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয প্রোদন্র মাধযদম 
িাসকাভুক্ত করদি দব, যা ম্পণূত চনশুল্ক। ে়ো কদর কন্াট করুন্ কয আপন্া কক আধাকরর জন্য একবার সন্বন্ধন্ 
করদি দব। 

2.1িাচরকাবুচক্ত প্রচিয়া  

আপসন্ ভারদির বাসন্দা বা এন্আরআই কান্ ন্া ককন্ , ন্ীদচ বসণেি প্রসি়োটি অন্ুরণ কদর আপসন্ আধার 
ন্ম্বর কপদি িাসকাভুক্ত করদি পাদরন্: 

 িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র পসরেলেন্ করুন্   

 আধার িাসকাভুসক্ত ফমে পূণে করুন্  

 জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয প্রোন্ করুন্   

 অপাদরটর িারা স্ক্যান্ করার জন্য পসরচদ়ের ববধ প্রমান্ (সপআই)এবং ঠিকান্ার প্রমান্ (সপএ) এবং 
জন্ িাসরদখর প্রমান্(সিসব)ন্সি জমা সেন্| 

 EID(এন্দরাদমন্ট আইসি)ংবসি স্বীকৃসি সিপ  আপন্ার মূ েস্তাদবজগুস ংগ্র করুন্ | 

 

যসে অসধবাী পসরবাদরর প্রধান্ সভসির অধীদন্ িাসকাভুসক্ত ন্ (ককলন্ ২.১.১.২ করফাদরন্প), িাদক শুধুমাে 
ম্পদকে র প্রমাদন্র েস্তাদবজ (সপআর) সেদি দব | 

 

ফাক্স ফািত া: আধার ককদন্দ্র আ ন্সি বন্ করুন্।  এগুস স্ক্যান্ কদর আপন্াদক সফরি সেদ়ে কে়ো দব। 
ককান্ ফদটাকসপর প্রদ়োজন্ কন্ই। 

উপদরাক্ত প্রসি়োটিদি এমন্ বাসন্দাদের বযসিিম রদ়েদছ যার কাদছ িাদের ন্াদম প্রদ়োজন্ী়ে কাগজপে কন্ই 
কযমন্ পসরবাদরর েয / গৃীন্ / এসিম ইিযাসে বা বাদ়োদমসিক বযসিিম রদ়েদছ এমন্ বাসন্দাদের কযখাদন্ 
প্রদ়োজন্ী়ে বাদ়োদমসিক সবলে কযাপচার করা যা়ে ন্া। িাসকাভুসক্তর প্রসিটি সব়ে ন্ীদচ বযাখযা করা দ়েদছ: 
2.1.1 নচি চবচিক িাচরকাবুচক্ত: 
িাসকাভুসক্ত ফমে বা ইউআইসিএআই দ়েবাইদট উপব্ধ ববধ ন্সিগুসর িাসকা অন্ুাদর আপসন্ পসরচদ়ের ববধ 
প্রমাণ (সপআই) এবং একটি ববধ ঠিকান্া র প্রমাণ (সপএ) রবরাদর মাধযদম আধারটির জন্য িাসকাভুক্ত 
করদি পাদরন্ (ককলন্ 13.1, ংযুসক্ত -1 কেখুন্): 

 পসরচদ়ের প্রমাণ (POI) - বাধযিামূক 



 ঠিকান্ার প্রমান্ (POA) – বাধযিামূক 

 জন্ িাসরদখর প্রমান্  (DOB) – ইউআইসিএআই এর িাসকা অন্ুাদর আপন্াদক ববধ সিসব ন্সিগুসর 
মদধয একটি জমা সেদি দব | আপন্ার কাদছ যসে িা ন্া িাদক িদব আপসন্ সন্দজর জন্ িাসরখ 
কঘান্া করদি পাদরন্ বা আন্মুাসন্ক ব়ে সেদি পাদরন্ | 

 

যসে আপন্ার কাদছ ববধ ন্সি আদছ , িদব আধার িাসকাভুসক্তর জন্য আপন্াদক এটি প্রকাল করদি দব  | যসে 
আপন্ার কাদছ আপন্ার ন্াদম ককাদন্া ন্সি ন্া িাদক িদব আপসন্ অন্দুমাসেি আসধকাসরদকর িারা প্রেি একটি 
লংাপে  বযবার করদি পাদরন্ (ংযুসক্ত II কেখুন্ )| ইউআইসিএআই এই লংাপদের জন্য একটি মান্ক 
সবন্যা ংজ্ঞাস়েি কদরদছ। যাচাইকরদণর জন্য গ্রণদযাগয মিেন্দযাগয ন্সিগুসর িাসকা কেখুন্:  
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf   

 

বাে বািে া: আধার িাসকাভুসক্তর জন্য ন্সিদি আপন্ার ন্াম িাকা উসচি। 

2.1.2 চযফাতযয প্রধান (এইচওএপ)চবচিক িাচরকাবুচক্ত  
পসরবাদরর েযদের িাসকাভুসক্তর জন্য কযখাদন্ বযসক্তগি ন্সি উপব্ধ ন্া িাকদ, HoF সভসিক িাসকাভুসক্তর 
জন্য সন্ম্নসসখি সববরণ রবরা কদর িাসকাভুসক্ত করা কযদি পাদর:  

 পসরবাদরর প্রধাদন্র ন্াম 

 আবাসক এবং এইচএদফর ম্পদকে র প্রমান্ (সপআর) 

 পসরবাদরর প্রধাদন্র আধার ন্ম্বর 

 িাসকাভুসক্তর ম়ে পসরবাদরর প্রধাদন্র বাদ়োদমসিক সন্সিিকরণ 

 

বাে বািে া: HoF সভসিক িাসকাভুসক্তর জন্য ,পসরবার প্রধান্দক িাসকাভুসক্তর ম়ে বাদ়োদমসিক সন্ি়েিা সেদি 
দব। 

2.1.3 চযচচচি চবচিক িাচরকাবুচক্ত 

যসে আপন্ার কাদছ উপদরাক্ত ন্সিগুসর মদধয  সকছুই ন্া িাদক, িদব আপসন্ পসরসচসি সভসিক িাসকাভুসক্তর 
অধীদন্ িাসকাভুক্ত করদি পাদরন্।  এই ‘পসরসচসিগুস’ ' সন্বন্ধক কিৃে ক সন্যুক্ত সন্রীসিি কমেকিে ারা।  এগুস 
দি পাদর: 

 সন্বন্ধদকর সন্জস্ব কমীরা 
 সন্বোসচি িান্ী়ে ংিার েযরা 
 িান্ী়ে প্রলাসন্ক ংিার েযগণ 

 কপােমান্ 

 প্রভাবলাী কযমন্ সলিক 

 স্বািযকমী 
 িাক্তার 

 অিন়্োেীরা/আলা কমীরা 
 িান্ী়ে এন্সজর প্রসিসন্সধরা  

পসরসচসি সভসিক িাসকাভুসক্তর ম়ে কযাপচার করা িিয ': 
 পসরসচসির ন্াম  

 পসরসচসির আধার ন্ম্বর  

 পসরসচসির বাদ়োদমসিক িদিযর একটি পদ্ধসি 



2.1.4 চশুতেয িাচরকাবুচক্ত 

ন্বজািক সলশু  সলশুরা আধাদরর িাসকাভুক্ত দি পাদর।. সলশুদের িাসকাভুসক্ত সলশু সন্বসন্ধি ়োর ব়ে 
অন্যুা়েী ন্ীদচ েটুি পদ্ধসি অন্ুরণ কদর। 

  

5 ফছতযয কভ ফয়ী চশুতেয জনয: 
ককাদন্া সলশুর িাসকাভুসক্তর জন্য (নফজািক চশু কিতক ৫ ফছতযয কভ ফয়ী চশুতেয )সলশুর মািাসপিার 

মদধয ককাদন্া একজন্ বা অসভভাবদকর িারা আধার প্রমাণীকরণ প্রদ়োজন্ী়ে। 5 ফছতযয কভ ফয়তয ফাচ্চাতেয 

ফাতয়াতভচিক িিয িাতেয িাচরকাবুচক্তয ভয় কযাচায কযা য় না।  সলশুর ন্াম , জন্ িাসরখ , সি এবং 

ফদটাগ্রাফ কযাপচার করা ়ে। িাদের আধারটি িাদের সপিামািার/অসভভাবদকর াদি যুক্ত িাদক । 
 

মািাসপিা/অসভভাবকদক সন্ম্নসসখি ন্সিগুস  সলশুটিদক সন্কটবিী কয ককাদন্া কাদছ র আধার িাসকাভুসক্ত 
ককদন্দ্র  সন্দ়ে কযদি দব: 

 চশুয জতেয ংাত্র কপৌর কদপোদরলন্ বা কপৌরসন্গম, জন্ সন্বন্ধক বা অন্য ককাদন্া অবসি িান্ী়ে 
রকারী ংিা কযমন্ িাকু , িস ইিযাসে  িারা জাসর করা  বা সলশুর  জদন্র ম়ে রকারী 
াপািা িারা জাসর করা চডচাজত  কাডত  / চি | 

 আধার(বা িাসকাভুসক্ত সিপ)মািাসপিার মদধয ককাদন্া একজদন্র , সপিা বা মািা উভ়েই কবেঁদচ িাকা র 
কিদে মাদক গুরুত্ব কে়ো ়ে বা অসভভাবক| 

 

ে়ো কদর কন্াট করুন্ কয আপসন্ যসে সন্দজর আধারটিদি বিে মান্ ঠিকান্াটি আপদিট করদি চান্ এবং ন্তাদন্র 
আধাদর ন্িুন্ ঠিকান্া রাখদি চান্ , িদব আধাদর বাচ্চা র ন্াম িাসকাভুসক্ত করাবার  আদগ আপন্ার সবলেটি 
আপদিট করুন্। আপন্ার আধারটি আপদিট দ়ে কগদ আপসন্ আধার িাসকাভুসক্তর জন্য সলশুটিদক সন্দ়ে কযদি 
পাদরন্ এবং এর জন্য আপন্ার আপদিট ়ো আধারটি বযবার করুন্।  
5 কিতক 18 ফছয ফয়তয চশুতেয জনয: 
ককাদন্া সলশু র ন্াম ন্সিভুক্ত করদি , সপিামািা/অসভভাবক ন্ীদচর ন্সিগুস  সলশুটিদক সন্কটি কয ককাদন্া 
কাদছর আধার ককদন্দ্র সন্দ়ে কযদি পাদরন্: 

 মচে চশুয চনজস্ব েস্তাতফজগুচরয াতি িাচরকাবুক্ত য়  -  সলশুর সু্ক্ আইসি(স্বীকৃি সলিা  
প্রসিষ্ঠান্গুস িারা জাসর করা) বা অন্য ককাদন্া ইউআইসিএআই গ্রণদযাগয ন্সি। 

 

 মচে চযফাতযয প্রধান (এইচওএপ)চবচিক িাচরকাবুচক্তয  অধীতন িাচরকাবুক্ত য় -  যসে সলশুর  
ককাদন্া ববধ সু্ক্ আইসি বা অন্য িাসকাবদ্ধ ন্সি ন্া িাদক িদব সপিা-মািা/অসভভাবক বাচ্চাদক HoF 

সভসিক িাসকাভুসক্তর অধীদন্ িাসকাভুসক্ত করদি পাদরন্ কযখাদন্ প্রুফ অফ সরদলন্সলপ (সপআর) 
ন্সির প্রদ়োজন্ দব (২.১.১.২ কেখুন্)|  

 

দ্রষ্ট্বয: ন্াবাসক  এর আধার িাসকাভুসক্তর জন্য , সপিা-মািা/অসভভাবক ন্তাদন্র পদি আধার িাসকাভুসক্তর 
জন্য ম্মসি কেন্।  

 

বাে বািে া: সলশুর সু্ক্ আইসি আধার িাসকাভুসক্তর জন্য বযবার করা কযদি পাদর। 

2.1.5 ফাতয়াতভচিক ফযচিিভ  ফাচন্দাতেয িাচরকাবুচক্ত  

বাদ়োদমসিক বযসিিম  বাসন্দাদের কিদে  কযমন্ সন্দখােঁজ আিু/সন্দখােঁজ কচাখ ইিযাসে,  সন্ম্নসসখি িিয 
কযাপচার করা প্রদ়োজসন়্ে: 

 ম্পূণে জন্িাসিক িিয 
 একটি আইসর, যসে উভ়ে আইসরল কযাপচার করা ম্ভব ন্া ়ে  



 অন্পুসিি আিদুর কিদে বাকী আিদুর ছাপ  

 বযসিিমী ছসব  

2.2 আধায িাচরকাবুচক্তয জনয ভতন যাখ্ায তয়ন্টগুচর 

 আধার িিয প্রসিটি বাসন্দার জন্য েটুি ভাা়ে ংরিণ করা ়ে - ইংদরসজ (সিফল্ট) এবং আঞ্চসক 
ভাা (িাসকাভুসক্তর ম়ে আবাসক িারা চ়েন্ করা)।  অসধবাীরা সসন্দ , কিগুু, িাসম, কন্নড, 

মাা়োাম, পাঞ্জাসব, মরাঠি, গুজরাটি, বাংা, সড়ো, আাসম়ো এবং ইংদরসজ কিদক সন্বোচন্ করদি পাদরন্। 

 িাসকাভুসক্ত ফদমে প্রেি আপন্ার সববরণগুস আপন্ার ামদন্ পেে া়ে েলৃযমান্। এটি গুরুত্বপূণে কয আপসন্ 
ইংদরসজ এবং আঞ্চসক উভ়ে ভাা়ে অপাদরটর িারা প্রসবষ্ট্ করা মস্ত সববরণ পরীিা কদর সন্সিি 
কদর সন্ন্, অপাদরটদরর িারা কগুদা বসমট করার  আদগ। স্বািয কযায আতে আচন স্বীকৃচি চিত 

আফায চফেটি মাচাই কযতি াতযন। 

 অচধফাীতেয ককফরভাত্র একফায নাভ নচিবুক্ত কযা েযকায ,কারন্ একাসধক িাসকাভুসক্ত প্রিযাখযান্ 

করা দব যিখন্ পযেন্ত কিৃে পি কিৃে ক িারা পরামলে ন্া কে়ো ়ে। 
 আধার কজদন্দরদন্র জন্য অদপিার ম়েটি  অসধবাীর কিটা পযাদকট প্রাসপ্তর পদর 90 সেন্ পযেন্ত 

পসরবসিে ি দি পাদর | 

বাে বািে া: অপাদরটার িারা আপন্ার আধার িাসকাভুসক্তর জন্য জমা কে়োর আদগ ইংদরসজর পালাপাসল িান্ী়ে 

ভাা়ে মস্ত সববরণ যত্ন কাদর পরীিা করুন্ এবং ককাদন্া ভু িাকদ ংদলাধন্ কসরদ়ে সন্ন্।  

2.3 আধায িাচরকাবুচক্ত ককন্দ্র 

ইউআইসিএআই আধার পসরদবা কে়োর জন্য ারা কেদল আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র িাপন্ কদরদছ।  এইগুস 
বযাংক, কপাে অসফ , সবএএন্এ ককন্দ্র , সএস, মদন্ান্ীি রাজয রকা করর অসফ এবং সবসলষ্ট্ আধার কবা 
ককন্দ্রগুসদি পা়ো যা়ে।  

কয ককাদন্া আধার পসঞ্জকরণ ককদন্দ্র সগদ়ে আপসন্ আধা করর জন্য িাসকাভুক্ত দি পাদরন্। জন্িাসিক সবলে 
(ন্াম, ঠিকান্া, জদন্র িাসরখ, সি, কমাবাই ন্ম্বর, ইদম) বা বাদ়োদমসিে (ফদটাগ্রাফ , আঙুদর ছাপ বা আইসর 
স্ক্যান্) আপদিট করার জন্য, আপসন্ আপন্ার আধার এবং ববধ মিেন্কারী ন্সি  ককদন্দ্র কযদি পাদরন্।  

2.3.1 আনায চনকটফিী আধায িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয ন্ধান করুন 

সন্কটি কয ককাদন্া আধার িাসকাভুসক্ত ককদন্দ্রর সববরণ আপসন্ কপদি পাদরন্: 
 ১৯৪৭ ক কদর  

 আধার দ়েবাইট কিদক: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 এমআধার অযাপ কিদক 

2.3.2  িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয প্রকায 

আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্রগুস পসরদবা রবরাদর ফমেযাদটর সভসিদি সবসৃ্তিভাদব েটুি সবভাদগ কেসণবদ্ধ করা 
কযদি পাদর। এইগুদা: 

2.3.2.1 কযচজস্ট্রায দ্বাযা চযচাচরি আধায িাচরকাবুচক্ত ককন্দ্র  

এইরকম আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্রগুস ারা কেদলর বযাংক , কপাে অসফ, সবএএন্এ ককন্দ্র, সএস এবং রাজয 
রকাদরর অসফগুসদি উপব্ধ।এগুস ংসিষ্ট্ িাসকাভুসক্ত করসজস্ট্রারদের িারা পসরচাসি ়ে। 

2.3.2.2 ইউআইচডএআই চযচাচরি আধায কফা ককন্দ্র  

আধার কবা ককন্দ্র বা এএদকগুস ইউআইসিএআই পসরচাসি সবসলষ্ট্ আধার ককন্দ্র যা একটি অিযাধুসন্ক 
পসরদবদল বাসন্দাদের আধার পসরদবা রবরা কদর।  



 

বাে বািে া: আধার কবা ককন্দ্র প্তাদর াি সেসন্ কখাা িাদক, বোধারদণর ছুটির সেন্ ছাডা, কা 9.30 টা 
কিদক সবদক 5.30 টা অবসধ |প্রসিটি এএদক কি প্রসিসেন্ 250 কিদক 1000 পসরদবা অন্দুরাধগুস পসরচান্া 
করার িমিা রদ়েদছ। 

2.4 অনরাইন অযাতয়ন্টতভন্ট চযতলফা  

আধার িাসকাভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য অযাপদ়েন্টদমন্ট বকু করার জন্য ইউআইসিএআই অন্াইন্ ুসবধা 
রবরা কদর।  আপসন্ সন্দজর বা পসরবাদরর েয বা বনু্ধর জন্য অযাপদ়েন্টদমন্ট বকু করদি অন্াইন্ 
অযাপদ়েন্টদমন্ট পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্।  

2.4.1 কী বাতফ অনরাইন অযাতয়ন্টতভন্ট ফুক কযতফন 

অযাপদ়েন্টদমন্ট বসুকং ুসবধাটি ককাদন্া আধার কবা ককদন্দ্র (এএদক) বা অন্য ককাদন্া িাসকাভুক্ত আধার ককদন্দ্র 
কি ন্ীদচর আধার পসরদবাগুসর জন্য উপব্ধ: 

 ন্িুন্ আধার িাসকাভুসক্ত 

 ন্াম ান্াগাে  

 ঠিকান্া ান্াগাে  

 জন্সিসি ান্াগাে  

 সি ান্াগাে 

 বাদ়োদমসিক (ফদটা+আিদুর ছাপ+আইসর)ান্াগাে 

 কমাবাই ন্ম্বর ান্াগাে 

 ইদম আইসি ান্াগাে 

আপন্াদক অন্াইদন্ আধার িাসকাভুসক্ত/আপদিট ফমে পূরণ করদি দব , অযাপদ়েন্টদমন্ট ককদন্দ্রর ম়ে-িট বকু 
করদি দব এবং সন্বোসচি আধার ককন্দ্রটি কি কযদি দব। আনায অযাতয়ন্টতভন্ট আইচড এফং চকউআয 
ককাডমকু্ত স্বীকৃচি চিটিও আনায িাচরকাবুচক্ত/আতডট পভত।  ভয় ফাাঁচাতি আচন ককতন্দ্র একটি ভুচিি 
অনুচরচ ফন কযতি াতযন। এএদক কি সপ্রদন্টর ুসবধা পা়ো যা়ে|  

 

বাে বািে া : আপন্ার বা আপন্ার পসরবাদরর েয / বনু্ধর জন্য সবন্ামদূয অন্াইন্ অযাপদ়েন্টদমন্ট বকু করুন্ 
এবং ম়ে াে়ে করুন্| 

 

2.4.2 আধায চযতলফাগুচরয জনয অযাতয়ন্টতভন্ট: 

আপসন্ ইউআইসিএআই দ়েবাইট বা এমআধার কমাবাই অযাপ কিদক অযাপদ়েন্টদমন্ট বকু করদি পাদরন্।  যসে 
আপসন্ আধার আপদিদটর জন্য অযাপদ়েন্টদমন্ট বসুকং কদরন্ িদব আধার ন্ম্বর এবং কমাবাই ন্ম্বর প্রসবষ্ট্ করা 
েরকার। এই ুসবধাটি শুধুমাে আধার সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদরই ীমাবদ্ধ ন়্ে।  অন্াইন্ অযাপদ়েন্টদমন্ট বসুকংদ়ের 
প্রসি়োটি সন্ম্নরূপ: 

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

 ককদন্দ্রর ন্ামটি সন্বোচন্ করুন্ এবং ‘বকু অযাপদ়েন্টদমদন্টর সেদক এসগদ়ে যান্’ এ সিক করুন্ 

 আপসন্ কয পসরদবাটি অযাদে করদি চান্ িা চ়েন্ করুন্-ন্িুন্ আধার বা আধার আপদিট 

 আপন্ার কমাবাই ন্ম্বরটি পূরণ করুন্ এবং কযাপচার প্রসবষ্ট্ করুন্ এবং জমা সেন্ 

 আপসন্ কয কমাবাই ন্ম্বরটি সদখদছন্ কটিদি প্রাপ্ত টিসপ প্রসবষ্ট্ করুন্  

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

 আচন ‘অযাতয়ন্টতভন্ট চনতয়াতেয ফযফস্থা ’ টযাতফ চেতয় অযাতয়ন্টতভতন্টয চফে (িাচযখ্ এফং ভয়) 
চযচারনা কযতি াতযন 



2.5 আধায কজনাতযন চস্থচি  

2.5.1 আধায িাচরকাবুচক্তয চস্থচি যীিা করুন  

আপসন্ যসে িাসকাভুসক্তর ম়ে কমাবাই ন্ম্বর/ইদম আইসি সেদ়ে িাদকন্ িদব আপসন্ আপন্ার আধার 
কজন্াদরলদন্র াদি ম্পসকে ি এএমএ/ইদম সবজ্ঞসপ্ত পাদবন্।  আপন্ার আধারটি উত্পন্ন দ়েদছ সকন্া িা  
ইউআইসিএআই দ়েবাইট কিদক বা আমাদের কল্পাইন্ 1947 এ ক কদর পরীিা করদি পাদরন্। 

   

আনায আধায কজতনতযতনয চস্থচি যীিা কযতি ,আনাতক আনায EID (এনতযারতভন্ট আইচড)রােতফ।  

আনায িাচরকাবুচক্ত স্বীকৃচি চিতয উতযয ফাভ াটিতি 14 টি অতেয িাচরকাবুচক্ত নম্বয 
(1234/12345/12345) এফং 14 চডচজতটয টাইভ স্ট্যাম্প যতয়তছ মাতি িাচরকাবুচক্তয িাচযখ্ এফং ভয় যতয়তছ 

(চেন/ভা/ফছয ঘন্টা:চভনট:কতকন্ড)। এই 28 টি ংখ্যা একাতি এনতযারতভন্ট আইচড(EID) েঠন কতয | 

2.5.2 ইআইচড াচযতয় কেতর কী কযতফন? 

িাচরকাবুচক্তয তয আচন কম স্বীকৃচি চি কতয়তছন িাতি এনতযারতভন্ট আইচড উতেখ্ কযা তয়তছ।  এই 
সিপ াবধাদন্ রাখুন্। আপন্াদক আপন্ার করকদিে র জন্য সিদপর একটি পসরষ্কার ছসব সিক করার পরামলে কে়ো 
দি। যসে আপসন্ সিপটিদক ভু িাদন্ করদখ কফদদছন্ বা াসরদ়ে কফদদছন্ িতফ আচন এই েটুি দ্ধচিতি 
আনায EID নুরুদ্ধায কযতি াতযন: 

 Uidai.gov.in কিতক অনরাইন (এটিয জনয চনফচন্ধি কভাফাইর নম্বয ফাধযিাভূরক) 
 আধায কল্পরাইন 1947 কিতক অন কর 

3 আধায ারনাোে (আতডট) 
আচন আনায আধাতয কম ককাতনা জনিাচিক চফফযণ (নাভ, ঠিকানা, জতেয িাচযখ্, চরঙ্গ, কভাফাইর নম্বয ফা 
ইতভর আইচড)ফা ফাতয়াতভচিক চফে (পতটাগ্রাপ , আঙুতরয ছা , আইচয স্ক্যান) াযা কেতয কম ককাতনা 
আধায িাচরকাবুচক্ত ককন্দ্র কিতক আতডট কযতি াতযন। 

আচন একই ভতয় আধায িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয একাচধক  আতডট এচি কযতি াতযন।একক এচি 
আতডতটয জনয চপ (কমভন ঠিকানা) এফং একাচধক এচি (কমভন ঠিকানা, কভাফাইর কপান নম্বয, ইতভর ঠিকানা 
ইিযাচে)একই। ুিরাং কই মস্ত এসিগুস  কক একাদি ই আপদিট করা ন্ কযগুদা আপদিট করা েরকার  
আদছ,এটি আপন্ার পদি ুসবধাজন্ক এবং বয়েবহু উভ়েই।অিএব , আপদিদটর জন্য আধার ককন্দ্র পসরেলেন্ 
করার আদগ আপন্ার অন্য ককাদন্া প্রদ়োজন্ী়ে আপদিদটর জন্য আপন্ার আধার সববরণ পরীিা করা উসচি।    
 

ফক্স ফািত া : আপসন্ যখন্ আপন্ার আধার আপদিট কদরন্, িখন্ ককবমাে আপন্ার আধার সববরণগুস আপদিট 

়ে, আধার ন্ম্বরটি একই িাকদব।  

3.1 ারনাোতেয জনয প্রতয়াজনীয় নচি: 

আপন্ার আধাদর সন্ম্নসসখি সববরণগুস আপদিট করার জন্য আপন্াদক যাচাইদ়ের জন্য একটি ববধ মিেন্কারী 
ন্সি জমা সেদি দব: 

 ন্াম 

 ঠিকান্া 
 জন্সিসি 

ডকুতভন্টটি আতফেনকাযীয নাতভ ওয়া উচচি।গ্রণদযাগয ন্সিগুসর িাসকা আধার দ়েবাইট এবং এমআধার 

অযাদপ উপব্ধ আদছ। (ককলন্ 13.1, ংযুসক্ত -1 কেখুন্)  

 



সন্ম্নসসখি সববরণগুস আপদিট করার জন্য ককাদন্া ন্সির প্রদ়োজন্ কন্ই: 
 সি 

 কমাবাই ন্ম্বর 

 ইদমই আইসি 

 আদাকসচে 

 সফিারসপ্রন্ট এবং আইসরল স্ক্যান্ 

 িান্ী়ে ভাা 
িষ্টফয: আধাদর সপিার/মািার/স্বামীর ন্াম ঠিকান্া কিদের একটি অংল। আধার ধারকরা কয ককাদন্া ম়ে এটি 
আপদিট করদি পাদর। সবস্তাসরি জান্ার জন্য সবভাগ 3.4 কেখুন্।  

 

3.2   অনরাইন জনিাচিক আতডকটয ুচফধা 
ইউআইসিএআই স্ব-পসরদবা  আপদিট কপাটে া (এএইউসপ)- https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ কিদক 
অন্াইদন্ ঠিকান্া আপদিট করার ুসবধা রবরা কদর।  এএইউসপ কি গইন্ করার জন্য টিসপ প্রাপ্ত 
করার জন্য আপন্ার কাদছ সন্দজর সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বর িাকা েরকার।  যসে সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বরটি 
উপভয ন্া িাদক , িদব আপসন্ আপদিদটর অন্দুরাদধর জন্য আপন্ার আধার এবং মিেন্কারী ন্সি  কয 
ককাদন্া আধার ককন্দ্র পসরেলেন্ করদি পাদরন্। 

3.2.1 নচি  অনরাইতন জনিাচিক  চফফযণ আতডট কযা: 
আপসন্ আপন্ার আধাদর জন্িাসিক  (ন্াম (কছাটখাট আপদিট) , ঠিকান্া, সিসব, সি, আঞ্চসক ভাা) সবলেটি 
আপন্ার (আদবেন্কারী) ন্াদমর ন্সির ববধ প্রমাণ  আপদিট করার জন্য একটি অন্দুরাধ রাখদি পাদরন্  

(সবভাগ 13.1, ংযুসক্ত – I কি িাসকা কেখুন্)। অন্াইন্ আপদিদটর প্রসি়োটি সন্ম্নরূপ: 
1. এএইউসপ পসরেলেন্ করুন্ - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ 

2. আপন্ার আধার ন্ম্বর সেদ়ে গইন্ করুন্ 

3. আপন্ার কমাবাইদ প্রাপ্ত টিসপ টি প্রসবষ্ট্ করুন্  

4. ন্িুন্ জন্িাসিক  সববরণটি প্রসবষ্ট্ করুন্  

5. ইউআইসিএআইদক আপন্ার আধা কর আঞ্চসক ভাা়ে অন্বুাে করার অন্মুসি সেন্  বা স্ব়েংসি়ে 
অন্বুাসেি পাঠ্য কিদক আঞ্চসক ভাাটি সন্দজই ংদলাধন্ করুন্ 

6. আপসন্ মস্ত সববরণ এবং বান্ান্ সেদ়ে ন্তুষ্ট্ বার পদর, এটি জমা সেন্ 

7. আপন্ার অন্দুরাকধর াদি া়েক িকুদমন্টগুসর একটি পসরষ্কার কসপ (সপসিএফ , সপএন্সজ, বা কজসপইসজ 
ফমেযাদট) আপদাি করুন্।যসে েস্তাদবদজর একাসধক পৃষ্ঠা িাদক  িদব  আপদাি করার আদগ মস্ত 
প্রাসিক পৃষ্ঠাগুসদক একক .pdf ফাই সাদব স্ক্যান্ করুন্। 

8. আপদাি করার জন্য মূ ন্সিটি স্ক্যান্ করার পরামলে কে়ো ়ে।যসে মূ ন্সিটি উপভয ন্া িাদক 
িদব বাসন্দারা কন্াটারী পাবসক বা কগদজদটি অসফার কিৃে ক যিাযিভাদব িযাস়েি / প্রিযস়েি 
ন্সির একটি অন্সুসপ আপদাি করদি  

9. সবলে এবং বান্ান্ এবং মিেন্কারী ন্সিগুস আবার পযোদাচন্া করুন্ , ে়ো কদর যসে ককাদন্া ংদলাধন্ 
করার েরকার ়ে িদব ম্পােন্া সবকল্পটি বযবার করুন্। 

10. ে়ো কদর কমক কপদমন্ট কবািাদম সিক করুন্ এবং অিে প্রোদন্র প্রসি়োটি করুন্। 

11. এএইউসপ কি প্রসি অন্দুরাদধর জন্য শুল্ক ৫০/- টাকা , একাসধক কিদে ংদলাধন্ কক একটি অন্দুরাধ 
সাদব সবদবসচি করা দব শুল্ক ৫০/- টাকা কন়্ো দব |  

12. সবসপ প্রদসংদ়ের আদগ বাসন্দারা আপদিদটর অন্দুরাধটি বাসি করদি পাদরন্  (বাসিকরণ বা 
অিেপ্রোন্ বযিেিা়ে, প্রেি করা অিেটি বাসন্দাদক কফরি কদর কে়ো ়ে)| 



13. যসে আপন্ার পূবেবিী অন্দুরাধটি বযিে ়ে (অিে প্রোদন্র বযিেিার কারদণ) , আপসন্ এএইউসপ   
কপাটে াদ গইন্ করার পদর কই অন্দুরাধটি বাসি করদি পাদরন্। 

সবিঃদ্রিঃ ন্াম, জন্সিসি এবং সদির জন্য আপদিট ীমা সন্দচ উসিসখি : 
ক) জন্সিসি ংদলাধদন্র জন্য – ১বার/ ন্াম ংদলাধদন্র জন্য – ২বার / সি ংদলাধদন্র জন্য – 
১ বার |  

 

3.2.2 এএইউচ-য ভাধযতভ কযা আতডতটয আতফেনগুচরয প্রিযাখ্যান এডাতি কচক তয়ন্ট 

 অন্াইন্ এএইউসপ ফমেটিদি ববধ িিয প্রসবষ্ট্ করুন্ , এটা ুসন্সিি করুন্ কয প্রসবষ্ট্ 
করা িিয এবং আপদিট অন্ুদরাদধর াদি আপদাি করা ন্সিগুসর াদি সম রদ়েদছ | 

 ে়ো কদর সন্সিি ন্ কয আপদাি করা েস্তাদবদজ বাসন্দার ন্াম রদ়েদছ যার জন্য 
আপদিদটর  অন্ুদরাধ করা দ়েদছ | 

  ে়ো কদর ঠিক ন্সির ন্াম সন্বোচন্ করুন্ ; যা আপদাি করা দ়েদছ এবং সন্সিি করুন্ 
এটি ন্সির প্রমাদণর াদি সমদদছ। 

 ববধ প্রমাণ িকুদমন্ট সাদব আপদাি করার ম়ে ে়ো কদর মূ ন্সিগুসর উচ্চ 
করদজাসউলন্ সচেগুস বযবার করুন্। 

 ন্সিদি উসিসখি ব়ে এবং আধাদর ছসবর সম িাকা উসচি। 

 বাসন্দার সি এবং ছসবর মন্ব়ে (মযাচ) ়ো উসচি । 

 ে়ো কদর অমূ্পণে সবলে  অন্ুদরাধ জমা কেদবন্ ন্া | 

 

3.3 ফাচ্চাতেয জনয ফাধযিাভূরক ফাতয়াতভচিক আতডট 

বাচ্চাদের বাদ়োদমসিক সবলে িাদের আধাকর আপদিট করার েরকার ়ে,যখন্ সলশুটি 5 বছর ব়েদ কপৌেঁদছ যা়ে 
এবং আবার 15 বছর ব়েদ। চশুয আঙুতরয ছা, আইচয স্ক্যান এফং পতটাগ্রাপগুচর িাতেয আধায িিযতি 

কযাচায এফং আতডট কযা য়। এটি চশুতক িায আধাযটি নাক্তকাযী চাতফ কমখ্াতনই প্রতয়াজন ফযফায 

কযতি ায়িা কতয।  চশুয জনয চনধতাচযি আধায নম্বযটি একই িাতক। ফাচ্চাতেয জনয এই ফাধযিাভূরক 
ফাতয়াতভচিক আতডটটি চফনাভূতরয।   

3.4 আধায ঠিকানায় ‘ককয়ায অপ’ চপল্ড আতডট কযা 

আধাদর িাকা "কক়োর অফ" সববরণ ঠিকান্া কিদের একটি অংল।  এগুস আদগ  W/o, D/o, S/o বা C/o সাদব 
উদিখ করা দ়েসছ। এগুস এখন্ C/o -কি মান্ীকরণ করা দ়েদছ। আপসন্ যসে সন্দজর আধার আপদিট কদরন্ 

বা বেদল আধারটি িাউন্দাি কদরন্ িদব এটি ম্পসকে ি সববরণ স/ সাদব কেখাদব।  
 

আপসন্ যসে এটি আপদিট করদি চান্ িদব আপসন্ একটি ঠিকান্া আপদিদটর অন্দুরাধ করদি পাদরন্ (়ে 
আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র কিদক বা এএইউসপ-র মাধযদম অন্াইন্ এর িারা - করফাদরন্প ককলন্ 3.2.1)।  

েস্তাদবজটি আপন্ার ন্াদম ়ো উসচি এবং যার ন্াম আপসন্ স/ কিদে আপদিট করদি চান্ কই বযসক্তর 
ন্াম িাকা েরকার কন্ই।  এটি ককাদন্া বাধযিামূক কিে ন়্ে।  আপসন্ আপন্ার ঠিকান্াই C / o কিেটি ফােঁকা 
রাখার সবকল্পটি সন্বোসচি করদি পাদরন্|  

 

ফক্স ফািত া  : C/o কিেটি ককাদন্া বাধযিামূক কিে ন়্ে।  আপসন্ আপন্ার ঠিকান্াই C / o কিেটি ফােঁকা রাখার 
সবকল্পটি সন্বোসচি করদি পাদরন্|  

 



3.5 আতডতটয ংখ্যায ীভাফদ্ধ 

ইউআইসিএআই-র আপদিট ন্ীসি অন্ুাদর , িাদের আধাদর জন্িাসিক িিয আপদিদটর জন্য সন্ম্নসসখি ীমা 
সন্ধোরণ করা দ়েদছ: 

 ন্াম - েবুার আপদিট করা কযদি পাদর 

 সি – একবার  

 জন্সিসি - একবার 

অন্দুমাসেি ীমাদি উপদরাক্ত আপদিটগুসর প্রসি়ো উপদরর ৩.১ অন্দুিদে একই  সাদব বসণেি।আপন্ার আধাদর 
অন্য ককান্ িিয যখন্ প্রদ়োজন্ সাদব আপদিট করা কযদি পাদর।  অনয ককাতনা জনিাচিক িতিযয জনয 
আতডতটয ংখ্যায ককাতনা ীভা ফদ্ধ কনই - ঠিকানা , ইতভর আইচড , কভাফাইর নম্বয ; ফা ফাতয়াতভচিক্স - 
পতটাগ্রাপ, আঙুতরয ছা, আইচয স্ক্যান। 

3.6 আধায আতডতটয ফযচিিভ প্রচিয়া 

যসে ককাদন্া কারদণ , আপন্ার সন্দজর আধাদর পুন্রা়ে(অন্মুসি ীমা ছাসডদ়ে) উক্ত সিন্টি কিে (ন্াম , সি 
এবং জন্ িাসরখ) আপদিট করদি ়ে, িাদ আপন্াদক করদি দব :  

1. কয ককাদন্া আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র পসরেলেন্ করুন্(ন্াম  জদন্র িাসরদখর জন্য ববধ মিেন্কারী 
ন্সি ) 

2. একটি আপদিট অন্দুরাধ করুন্ 

3. আধার া়েিা ককদন্দ্র বেদলিম ইউআরএন্ (আপদিট অন্দুরাধ ন্ম্বর) 1947 এ কফান্ কদর বা ইদম 
মাধযদম help@uidai.gov.in এ কপ্ররণ করুন্ এবং ‘বযসিিম আপদিদটর’ জন্য অন্দুরাধ করুন্ 

িারপদর ককটি ইউআইসিএআইদ়ের আঞ্চসক অসফ কক বরাে করা ়ে কয যিাযি অধযবাদ়ের জন্য আপন্ার 
অঞ্চ কক পসরচান্া কদর। একবার যাচাইকরদণর পদর, আপন্ার আপদিদটর অন্দুরাধটি প্রসি়ো করা দব এবং 
ফাফ আপন্াদক জান্াদন্া দব। 

3.7 আধায স্থচেতিয কিতত্র আতডট  

আপন্ার আধার িিয পযো়েিসমক গুণমান্ পরীিার াদপদি।  ইউআইসিএআই কিৃে ক গুন্মাদন্র পরীিার ম়ে  
যসে ককাদন্া অসধবাীর মিেন্কারী ন্সিদি বা কযাপচাসরি বাদ়োদমসিক কিটাদি ককাদন্া ত্রুটি পা়ো যা়ে , িদব 
িার আধারটি ামস়েকভাদব িসগি করা দব এবং আধারধারকদক এ ম্পদকে  যিাযিভাদব অবসি করা দব।  
যসে আপন্ার আধার িসগি দ়ে যা়ে , িদব আপসন্ আধার টিসপ/বাদ়োদমসিক প্রমাণীকরদণর সভসিদি ককান্ 
পসরদবা সন্দি পারদবন্ ন্া। 

      এই রকম কিদে, আপন্াদক এই পেদিপগুস অন্ুরণ করদি দব: 
1. ‘আধার াদপন্লন্ ’ এর কারণ এবং পরবিী সি়োকাপ জান্দি ইউআইসিএআই  কক ইদম/এএমএ 

/সচঠি বা ১৯৪৭ ক করুন্। 

2. যসে াদপন্লন্টি বাদ়োদমসিে ম্পসকে ি কারদণ দ়ে িাদক িদব ককাদন্া আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র 
পসরেলেন্ করুন্ এবং আপন্ার বাদ়োদমসিে আপদিট করুন্। 

3. যসে াদপন্লন্টি ন্সি ম্পসকে ি কারদণ ়ে , িদব অধযবাদ়ের পদর আপদিদটর জন্য ংসিষ্ট্ আধার 
আঞ্চসক কাযোদ়ে কযাগাদযাগ করুন্/পসরেলেন্ করুন্| 

3.8 আধায আতডকটয চস্থচি যীিা 

আপসন্ আপন্ার আধার আপদিদটর অন্দুরাধ ফদমের সিসি পরীিা করদি আপদিট স্বীকৃসি সিদপ উসিসখি ৮ 
অদের আপদিট অন্দুরাধ ন্ম্বর (ইউআরএন্) বযবার করদি পাদরন্ : 

 আধার কল্পাইদন্ ক কদর  – 1947 

 help@gov.in এ ইদম কপ্ররণ কদর । 



 uidai.gov.in পসরেলেন্ কদর  

 mAadhaar App িারা  

এএইউসপর মাধযদম একটি অন্াইন্ ঠিকান্া আপদিদটর অন্দুরাধ ফ জমা কে়োর পদর, আপসন্  একটি 
ইউআরএন্ (আপদিট অন্দুরাধ ন্ম্বর) পাদবন্। এটি সিদন্ কেখাদন্া দ়েদছ এবং আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই 

ন্ম্বদর এএমএদর মাধযদম পাঠ্াদন্া ়ে। আপন্ার আধার আপদিদটর সিসি  িযাক করদি এই ইউআরএন্ এবং 

আপন্ার আধার ন্ম্বরটি বযবার করুন্: https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus. 

3.9 আধায িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্র আধায আতডতটয জনয ভতন যাখ্ায তয়ন্টগুচর  

1. কম ককাতনা আধায ধাযক আধায আতডতটয জনয অনুতযাধ কযতি াতযন।  

2. আধার আপদিদটর অন্দুরাধটির জন্য আধারধারীর িারা প্রমাণীকরণ  প্রদ়োজসন়্ে । এই প্রমাণীকরণটি ়ে 
আধার িাসকাভুসক্ত ককদন্দ্র বাদ়োদমসিক প্রমাণীকরণ বা অন্াইন্ ঠিকান্া আপদিদটর জন্য টিসপ 
প্রমাণীকরণ সাদব। 5 বছদরর কম ব়েদর বাচ্চাদের জন্য , এই প্রমাণীকরণটি সপিামািা/অসভভাবক িারা 
ম্পন্ন করা ়ে যার ন্াম িাসকাভুসক্তর ম়ে ন্তাদন্র াদি যুক্ত সছ | 

3. আধার আপদিট করার জন্য ১৮ বছদরর কম ব়েদর সলশুদের কিদে সপিামািা/অসভভাবদকর ম্মসি 
ংগ্র করা ়ে। 

4. আপসন্ যসে সন্দজর আপদিট সিপটি াসরদ়ে কফদন্ বা আপদিট অন্দুরাধ ন্ম্বরটি ন্া কপদ়ে িাদকন্ , িদব 
ককলন্ 2.5.1 কি বসণেি EID পুন্রুদ্ধার করার প্রসি়োটি অন্ুরণ করুন্।  

5. মচে আনায আতডতটয অনুতযাধটি প্রিযাখ্যান তয় মায় , আচন 1947 এ কমাোতমাে কযতি াতযন 
এফং প্রিযাখ্যান কযায কাযণ কতি াতযন এফং আচন অনয আতডতটয অনুতযাধ কযায আতে 
ংতাধনভূরক ফযফস্থা গ্রণ কযতি াতযন। 

6. যসে আপন্ার আধারটি 'অববধ' কেখা়ে, আর সন্দেে সলকা কপদি 1947এর দি কযাগাদযাগ করুন্। 

7. মচে আনায আধায ত্রতি ককফরভাত্র ‘জতেয ফছয’ ভুচিি িাতক িতফ আতডট কযতফন না।আনায 
আধাকয ম্পণূত জে িাচযখ্ কেখ্াতনায জনয uidai.gov.in কিতক আনায াম্প্রচিক আধায টি 
ডাউনতরাড করুন ফা আধায নুভুতিতনয অডত ায করুন | 
 

3.10 আধায আতডতটয জনয ভতন যাখ্ায তয়ন্টগুচর 

আধার ন্ম্বরধারী বাসন্দা, আঠ্াদরা বছর ব়ে অজে দন্র পদর, আঠ্াদরা বছর ব়ে প্রাপ্ত ়োর 
িাসরখ কিদক ছ়ে মাদর মদধয িার আধার ন্ম্বরটি  বাসি করার জন্য ইউআইসিএআইদ়ের 
আঞ্চসক কাযোদ়ে আদবেন্ করদি পাদরন্ |  

আধার প্রমাণীকরণ বা অন্য ককাদন্া মাধযদম সন্দজর পসরচ়ে িাপদন্র জন্য আবাসকদক একটি 
সন্ধোসরি িাসরখ এবং ম়েটিদি আঞ্চসক কাযো়ে পসরেলেন্ করদি দব যাদি আঞ্চসক 
কাযো়ে িার  আধার ন্ম্বর বাসি করার প্রসি়ো শুরু করদি পাদর , যা সিন্ মাদর 
ম়েকাদর মদধয বাসি দ়ে যাদব | 

4 আধায িাচরকাবুচক্ত/আতডতটয জনয বফধ েস্তাতফজগুচরয িাচরকা 

আপসন্ আধাদরর জন্য িাসকাভুক্ত করদি পাদরন্ বা যাচাইদ়ের জন্য একটি ববধ মিেন্কারী িকুদমন্ট রবরা 
কদর আপন্ার আধারটিদি জন্িাসিক সববরণ আপদিট করদি পাদরন্।  পসরচদ়ের প্রমাণ(সপআই)/ঠিকান্ার 
প্রমাণ(সপএ)/জন্িাসরদখর প্রমাণ(সিসব)/ম্পদকে র প্রমান্(সপআর)এর িাসকা আমাদের দ়েবাইট 
uidai.gov.in, এমআধার অযাপ এ উপব্ধ আদছ এবং ংযুসক্ত-১ এ রবরা করা দ়েদছ(ককলন্ ১৩.১)|  

একটি ববধ মিেন্কারী িকুদমন্ট এরগুসর জন্য বাধযিামূক : 



 আধার িাসকাভুসক্ত 

 ন্াম ান্াগাে 

 ঠিকান্া ান্াগাে  

 জন্সিসি ান্াগাে  

আপন্ার আধাদর অন্য ককাদন্া জন্িাসিক বা বাদ়োদমসিক সবলে আপদিদটর জন্য আপসন্ রাসর আপন্ার 
আধার াদি সন্দ়ে একটি আধার িাসকাভুসক্ত ককন্দ্র পসরেলেন্ করদি পাদরন্। আযও রি করুন কম এনআযআই 
িাচরকাবুচক্তয জনয, বাযিীয় াতাটত  একটি ফাধযিাভূরক চওআই।   এন্আরআইরা সপএ সাদব পছন্দমি 

অন্য ককাদন্া ন্সি (ববধ ন্সি িাসকা অন্যুা়েী) সেদি পাদরন্।  

4.1 চযচতয়য প্রভাণ (চওআই) 
আধার িাসকাভুসক্ত বা ন্াম আপদিদটর জন্য , আপন্াদক ববধ ন্সির িাসকা অন্যুা়েী ফদটাগ্রাফ  কমপদি 
একটি সপআই িকুদমন্ট রবরা করদি দব। 

4.2  ঠিকানায প্রভাণ (চওএ) 
আধার িাসকাভুসক্ত ককদন্দ্র বা এএইউসপর মাধযদম অন্াইদন্ ঠিকান্া আপদিদটর জন্য  আপন্াদক সন্দজর ন্াদমর 
একটি সপএ িকুদমন্ট রবরা করদি দব।  আপসন্ ঠিকান্া ববধিা পে পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্ 
(করফাদরন্প ককলন্ 3.2.2)| 

4.3  জে িাচযখ্ (চডওচফ) 
আপন্ার আধাদর জন্ িাসরখ আপদিট করার জন্য আপন্াদক ইউআইসিএআই িারা গৃীি ববধ ন্সির িাসকা 
অন্ুাদর আপন্াদক সন্দজর ন্াদমর একটি সিসব িকুদমন্ট রবরা করদি দব। 

4.4  ম্পতকত য প্রভাণ (চওআয) 
‘পসরবাদরর প্রধান্ ’ সভসিক িাসকাভুসক্ত বা ‘সলশু ন্সিভুসক্তর ’ জন্য আপন্াদক ইউআইসিএআই িারা গৃীি ববধ 
সপআর িকুদমন্টগুসর িাসকা অন্ুাদর আপন্াদক একটি ম্পদকে র প্রমান্ (সপআর) ন্সি রবরা করদি 
দব। 

4.5  আধায িাচরকাবুচক্ত / আতডতটয জনয ংাত্র 

মিেন্কারী ন্সিগুসর িাসকা অন্ুাদর , আপসন্ সপআই/সপএ/সিসব  প্রমাণ/সপআর সাদব আধার 
িাসকাভুসক্ত/আপদিদটর জন্য িম কিৃে পদির িারা প্রেি লংাপেটি বযবার করদি পাদরন্ | ইউআইসিএআই 
এই লংাপদের জন্য একটি েযান্ডািে  ফমেযাট সন্ধোরণ কদরদছ ( ককলন্ 13.2, ংযুসক্ত -2 কেখুন্)। আপন্ার কাদছ 
যসে সপআই/সপএ/সিসব'র জন্য গৃীি ন্সিগুসর িাসকা অন্যুা়েী অন্য ককাদন্া ন্সি ন্া িাদক িদব আপন্ার 
িারা এই লংাপেটি বযবার করা উসচি।  

আধার িাসকাভুসক্ত / আপদিদটর জন্য লংাপদের মান্ক ফমেযাটটি কেখদি স্ক্যান্ করুন্:  
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf 

5 আধায িাচরকাবুচক্ত/আতডতটয জনয ভূরয/শুল্ক 

ইউআইসিএআই বাসন্দাদের কাছ কিদক আধার ম্পসকে ি সবসভন্ন পসরদবার জন্য মস্ত করসজস্ট্রারদের িারা বন্ 
করা বোসধক রাসল(শুল্ক) সন্সেেষ্ট্ কদরদছ।  একক উপদি একাসধক কিদের আপদিটদক একটি আপদিট সাদব 
সবদবচন্া করা ়ে।  এটি ুপাসরল করা দছ কয আপসন্ আপন্ার আধার সববরণ গুস পরীিা কদর কেখুন্ এবং  
ম়ে এবং অিে াে়ে  করার জন্য ককাদন্া  আধার ককদন্দ্র পসরেলেদন্র ম়ে আপদিদটর জন্য প্রদ়োজন্ী়ে মস্ত 
কিেগুস আপদিট করুন্ |   

 



চাদজে র ইন্দফাগ্রাসফক 

5.1 আধায িাচরকাবুচক্ত/আতডট পতভতয জনয ককাতনা শুল্ক কনই 

বযাংক, িাকঘর, সবএএন্এ ককন্দ্র , সএসগুসদি কয ককাদন্া করসজস্ট্রার  িারা  পসরচাসি আধার িাসকাভুসক্ত 
ককন্দ্র বা রাজয রকারী অসফ বা কমন্ াসভে  কন্টার অসফগুস বা ইউআইসিএআই পসরচাসি আধার কবা 
ককন্দ্র পসরেলেন্ করার ম়ে, ে়ো কদর মদন্ রাখদবন্ কয আধার িাসকাভুসক্ত/আপদিট ফদমের জন্য ককান্ মূয 
সেদি দব ন্া।  চাজত  শুধুভাত্র আধায আতডট ফা ভুিতণয জনয , কমভন উতয উচেচখ্ি কযা তয়তছ |  আচন 
মচে অনরাইতন আনায অযাতয়ন্টতভন্ট ফুক কতযন , িতফ অনরাইতন প্রতমাজয চাজত গুচর জভা কযায চফকল্পটি 
কফতছ চনতি াতযন। আবাসক ন্ীদচর সে কিদক আধার  িাসকাভুসক্ত / আপদিট ফমেটি িাউন্দাি এবং মদু্রণ 
করদি পাদরন্ : https://www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf  . ভু এডাদন্ার জন্য 

আবাসক কয ককাদন্া ককদন্দ্র কি ভরাট ফমেটি আন্দি পাদরন্। 

 

বাে বািে া:  Uidai.gov.in কিদক আপন্ার আধার িাসকাভুসক্ত/আপদিট ফমেটি িাউন্দাি করুন্। ফদমের জন্য 
ককাদন্া এদজন্ট/ংিাদক ককাদন্া মূয সেদি দব ন্া। 

5.2  ককন্দ্র মচে আনায কিতক অচিচযক্ত চাজত  কনই ফা আচন মচে চযতলফাটিতি ন্তুষ্ট না ন িতফ 
কীবাতফ অচবতমাে কযতফন  

ককন্দ্র যসে উপদর উসিসখি প্রস্তাসবি পসরদবা চাদজে র কচদ়ে কবসল চাজে  কদর িাদক িদব আপসন্ সন্ম্নসসখি উপাদ়ে 
অসভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্: 

 1947 এ কযাগাদযাগ করুন্ এবং একটি অসভদযাগ সন্বন্ধ করুন্ 

 আপন্ার ইউআরএন্ এবং কযাগাদযাদগর সবলে  ককদন্দ্রর সবলেটি ইদম করুন্  help@uidai.gov.in 

 অন্াইদন্ অসভদযাগ োদ়ের করুন্ : https://resident.uidai.gov.in/file-complaint  

 বাসন্দারা ংসিষ্ট্ করসজস্ট্রাদরর কাদছ অসভদযাগ করদি পাদরন্ ,  করসজস্ট্রাদরর সবলেগুস আপন্ার ককদন্দ্র 

উপব্ধ আদছ । 

6 আধায প্রাপ্ত কযা   

6.1 আধায কজনাতযন  
একবার আধার কজদন্দরট ়োর পদর বা আপন্ার িারা জমা কে়ো আপদিট অন্দুরাধটি ম্পুন্ে বার পদর, 

আপন্ার আধার সচঠিটি  মদু্রণ করা দব এবং ভারিী়ে িাক সবভাদগর সন়্েসমি িাক পসরদবার মাধযদম 

আপন্ার সন্বসন্ধি ঠিকান্া়ে কপ্ররণ  করা দব । আপন্ার আধার পেটি কপ্ররণ করা দ আপসন্ আপন্ার 

সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর একটি এএমএ পাদবন্। 

আপন্ার আধার সচঠির কপ্ররদণর িাসরখ কপদি আপসন্ 1947 ন্াম্বাদর ক করদি পাদরন্ এবং আধার সচঠি 
রবরাদর জন্য িান্ী়ে কপাে অসফদর াদি মন্ব়ে করদি পাদরন্। 

6.2 আধায ত্র  
একবার আধার কজদন্দরট ়োর পদর বা আপন্ার িারা জমা কে়ো আপদিট অন্দুরাধটি ম্পুন্ে বার পদর , 

আপন্ার আধার সচঠিটি মদু্রণ করা দব এবং ভারিী়ে িাক সবভাদগর সন়্েসমি িাক পসরদবার মাধযদম আপন্ার 

সন্বসন্ধি ঠিকান্া়ে কপ্ররণ করা দব। আপন্ার আধার পেটি কপ্ররণ করা দ আপসন্ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই 

ন্ম্বদর একটি এএমএ পাদবন্। 

https://www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint


আপন্ার আধার সচঠির কপ্ররদণর িাসরখ কপদি আপসন্ 1947 ন্াম্বাদর ক করদি পাদরন্ এবং আধার সচঠি 
রবরাদর জন্য িান্ী়ে কপাে অসফদর াদি মন্ব়ে করদি পাদরন্। 
বাে বািে া: যসে আপসন্ কপ্ররদণর িাসরদখর 15 সেদন্র মদধয আধার সচঠিটি ন্া পান্ িদব  কিসভাসরর কিদে 
সবম্ব ়োর কারণ জান্দি আপসন্ িান্ী়ে কপাে অসফদ কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।  
 

6.3 ই-আধায ডাউনতরাড করুন 

আপসন্ আপন্ার আধার ইউআইসিএআই দ়েবাইট কিদক  িাউন্দাি করদি পাদরন্  - 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/  বা  mAadhaar অযাপ. আপসন্ সন্দজর আধারটি িাউন্দাি কদরকি পাদরন্ : 

 ইআইচড (এনতযারতভন্ট আইচড) ফযফায কতয:  আপন্ার আধার িাউন্দাি করদি পুদরা ন্াম এবং 
সপন্দকাি(িাসকাভুসক্তর ম়ে প্রেি অন্যুা়েী ) আপন্ার ২৮ অদের িাসকাভুসক্ত ন্ম্বরটি বযবার 
করুন্।  

 ইউআইচড(আধায নম্বয)ফযফায কতয:  আপন্ার আধারটি িাউন্দাি করদি পুদরা ন্াম এবং  সপন্দকাি 
 আপন্ার 12 অদের আধার ন্ম্বরটি বযবার করুন্।  

6.3.1 আধায ডাউনতরাড কযায জনয ওটিচ এফং াওয়াডত  
আধার িাউন্দাি করার জন্য টিসপ আপন্ার আধা কর সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর প্রাপ্ত ়ে।  এই টিসপটির 
পসরবদিে , আপসন্ ইআধার িাউন্দাি করদি টি-টিসপ (বা ম়ে সভসিক টিসপ) বযবার করদি পাদরন্।  
এমআধার অযাপ বযবার কদর টি-টিসপ কজদন্দরট করা কযদি পাদর।  

িাউন্দাি করা আধার , কযটি ইআধার ন্াদম পসরসচি , এটি আপন্ার আধা করর একটি পা়োিে  ুরসিি 
ববেযুসিন্ অন্সুসপ। এটি . pdf িকুদমন্ট সাদব িাউন্দাি করা ়ে।  আপন্ার eAadhaar .pdf ফাইদর জন্য 
পা়োিে  ' কযাসপটাদ(বড াদির)ন্াদমর প্রিম 4 টি অিদরর এবং জন্ বছদরর (YYYY) একটি  ংসমেণ। 

6.3.2 ইআধাতযয চডচজটার স্বািয কক বফধকযণ 

আপন্ার ইআধারটি ইউআইসিএআই িারা সিসজটাস স্বািসরি ়ে ।যসে আপন্ার eAhahar- এ সিসজটা স্বািরটি 

জা়েগা়ে একটি প্রশ্ন সচদে র াইন্ ‘?’ কেখা়ে, িদব ককাদন্া উদেদলয বযবার করার আদগ আপন্াদক িাউন্দাি 
করা আধারটিদি সিসজটা স্বািরটি ববধ করদি দব।  

6.3.3 ডাউনতরাড আধাযটি আইনীবাতফ বফধ 

িাউন্দাি করা আধারটি  (ইআধার) আইন্ি ববধ ন্সি এবং আধার পদের মদিাই বযবার করা কযদি পাদর। এটি 
িাউন্দাি করা আধাদর উপসিি সকউআর ককািটি স্ক্যান্ কদর যাচাই করা কযদি পাদর।  
 

6.3.4 ই-আধাকযয বফচষ্টযগুচর 

6.4 mAadhaar কভাফাইর অযা 

আপসন্ আপন্ার আধারটি আপন্ার স্মাটে দফাদন্ বন্ করদি পাদরন্  আধাকরর আসধকাসরক কমাবাই অযাসিদকলন্ 
mAadhaar এর মাধযদম |  এই অযাপটি আধার ধারকদক 35 টির কবসল অন্াইন্ আধার পসরদবা রবরা 

কদর। এমআধার অযাপটি গুগ কি কোর এবং অযাপ অযাপ কোর কিদক িাউন্দাদির জন্য উপব্ধ আদছ । 

 

6.5 আধায চচবচ কাডত  

আধার সপসভস কািে  ইউআইসিএআই িারা প্রবসিে ি আধাকরর বেদলিম রূপ।বন্ করা জ এবং কটকই 
়ো ছাডা, সপসভস সভসিক আধার কাদিে  একাসধক ুরিা ববসলষ্ট্যযুক্ত ফদটাগ্রাফ এবং জন্িাসিক সববরণ  



একটি সিসজটাস স্বািসরি ুরসিি সকউআর ককাি রদ়েদছ। এটি অন্াইদন্ uidai.gov.in বা 
resident.uidai.gov.in এর মাধযদম ৫০/- টাকার ন্ামমাে চাজে  প্রোন্ কদর অিে ার করা কযদি পাদর| 

আধার সপসভস কাদিে  ুরিা ববসলষ্ট্য রদ়েদছ কযমন্ : 

 ুরসিি সকউআর ককাি   

 দাগ্রাম 

 মাইদিা কটেট 

 কঘাে ইদমজ  

 ইুয িাসরখ এবং মদু্রদণর িাসরখ 

 সগদাদচ পযাটান্ে 
 কিাসেি আধার কাদগা  

আধার সপসভস কািে  সিি কপাদের মাধযদম আবাসক ঠিকান্া়ে কপৌেঁদছ কে়ো ়ে । এমন্ আবাসক যাদের কাদছ 

সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বর কন্ই িারা অসন্বসন্ধি/সবকল্প কমাবাই ন্ম্বর বযবার কদর অিে ার করদি পাদরন্। 

আধার সপসভস কািে  অিে ার করদি আপসন্ এই লন্াক্তকারীদের বযবার করদি পাদরন্ | 

 আধার ংখযা (১২ অদের) 

 ভাচুে ়ো আইসি (১৬ অদের সভআইসি একটি কটাদকন্ লন্াক্তকারী কযটি আধার ন্ম্বরটির জা়েগা়ে 
বযবার করা কযদি পাদর)। 

 ইআইসি(২৮ ংখযার িাসকাভুসক্ত ন্ম্বর) 

আপসন্ আপন্ার আধার সপসভস কাদিে র জন্য কিসিট/কিসবট কািে , কন্ট বযাংসকং বা ইউসপআই বযবার কদর 
অন্াইদন্ অিে প্রোন্ করদি পাদরন্। এআরএন্(পসরদবা অন্দুরাধ ন্ম্বর), অন্দুরাদধর সিসি এবং এিাব্লুসব 
(এ়োরদ়ে সব ন্ম্বর)সিি কপাদের ন্ধাদন্র জন্য আপন্ার সন্বসন্ধি / প্রেি কমাবাই ন্ম্বদর এএমএ 
সবজ্ঞসপ্ত কপ্ররণ করা ়ে | 

 

7 আধাতযয মাচাইকযণ 

7.1 কম ককাতনা আধাকযয অনরাইন মাচাই করুন 

কয ককান্ আধার ন্ম্বর uidai.gov.in কিদক অন্াইদন্ যাচাই করা কযদি পাদর।  আপন্ার কাদছ উপিাপন্ করা 
কয ককাদন্া আধার ন্ম্বরটির িযিা যাচাই করদি আপসন্ এই পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্।  প্রসবষ্ট্ করা 
আধার ন্ম্বরটির জন্য, আপসন্ আধার ধারদকর সন্ম্নসসখি সববরণ পাদবন্: 

 যসে আধার ন্ম্বরটি সবেযমান্ িাদক 

 ব়ে বযান্ড  

 সি 

 বািান্ রাজয 
 কমাবাই ন্ম্বর(মদুখালযুক্ত ফমেটিদি শুধুমাে কল 4 টি ংখযা কেখাদন্া দ়েদছ) 

 

ফাফদর সিন্লট যুক্ত করুন্ 

আদরা জান্দি সকউআর ককািটি স্ক্যান্ করুন্: প্রি সভসিটি সে যুক্ত করুন্ 

 

এছাডা, ককাদন্া পসরদবা রবরাকারী সন্ম্নসসখি পসরদবাগুস বযবার কদর ককাদন্া বযসক্তর িারা উপিাসপি 
আধারটি যাচাই করদি পারদবন্: 



1. অন্াইন্ কিদক : https://resident.uidai.gov.in/verify 

2. এমআধার অযাপ কিদক 

3. আধার সকউআর ককাি স্ক্যান্ার অযাসিদকলন্ বা এম আধার অযাসিদকলন্ বযবার কদর উপিাসপি 
আধারটির সকউআর ককািটি স্ক্যান্ করুন্| 

7.2 আধাতয চকউআয ককাড ুযচিি করুন 

আধার পে,আধার সপসভস কািে  এবং ইআধার একটি সিসজটাস স্বািসরি ুরসিি সকউআর ককাি ধারণ কদর 
যাদি আধারধারীর ফদটাগ্রাফ  জন্িাসিক সববরণ িাদক।  এই সকউআর ককািটি আধারধারীর পসরচ়ে যাচাই 
করদি বযবার করা কযদি পাদর।  

পসরদবা রবরাকারী  িারা উপিাসপি আধারটি র সসকউর সকউআর ককািটি স্ক্যান্ করার জন্য আধার 

সকউআর ককাি স্ক্যান্ার অযাসিদকলন্ (এমআধাদর উপব্ধ) বযবার করা প্রদ়োজসন়্ে। 

8 আধায অনরাইন চযতলফাভূ 

ইউআইসিএআই, আধার ম্পসকে ি একাসধক অন্াইন্ পসরদবা আধার দ়েবাইট uidai.gov.in এবং এমআধার 
অযাদপ রবরা কদর। আপন্ার আধার কিটার আদরা ভা েলৃযমান্িা এবং সন়্েন্ত্রণ কপদি আপসন্ এই 
পসরদবাগুস বযবার করদি পাদরন্।   

 

8.1 আধায অনরাইন চযতলফাভূ (মায জনয চনফচন্ধি কভাফাইর নম্বয প্রতয়াজচনয় নয়) 
 িাচরকাবুচক্ত ককতন্দ্রয ন্ধান করুন  : সবসভন্ন অন্ুন্ধান্ পরাসমসি বযবার কদর আপসন্ সন্কটি মস্ত 

আধার ককদন্দ্রর সবলে কপদি পাদরন্।. 

 অযাতয়ন্টতভন্ট ফুক করুন  : আধার িাসকাভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য আপসন্ অযাপদ়েন্টদমন্ট বকু করদি 
পাদরন্ কয ককাদন্া ুসবধাজন্ক আধার ককদন্দ্র,সন্দজর বা পসরবাদরর েয বা বনু্ধর জন্য|  

 আধায চস্থচি যীিা করুন:  পুদরা ন্াম এবং সপন্ ককাদির সবলে  14-অদের এন্দরাদমন্ট আইসি/ 
ইউআরএন্ এবং 14-অদের টাইম েযাম্প প্রসবষ্ট্ কদর আপসন্ আপন্ার আধার িাসকাভুসক্ত/আপদিট 
অন্দুরাদধর সিসি পরীিা করদি পাদরন্। 

 চচবচ কাডত  অডত ায করুন  : আপসন্ আপন্ার আধার বা পসরবাদরর ককাদন্া েদযর আধারটির সপসভস 
কািে  অিে ার করদি পাদরন্। এটি একটি প্রেি পসরদবা।অিযাসধক সবলে উপদর ককলন্ ৬.৪ | 

 চচবচ কাতডত য চস্থচি যীিা করুন:  আপসন্ এআরএন্(পসরদবা অন্দুরাধ ন্ম্বর)এবং আধার ন্ম্বর 
প্রসবষ্ট্ কদর আপন্ার আধার সপসভস কাদিে র অন্দুরাদধর সিসি পরীিা করদি পাদরন্।  

 আধায মাচাই করুন : এই পসরদবাটির বযবার কযদকউ কয ককাদন্া উপিাসপি আধার কক যাচাই 

করার জন্য করদি পাদর। 

8.2 আধায অনরাইন চযতলফাভূ (মায জনয চনফচন্ধি কভাফাইর নম্বয প্রতয়াজচনয়) 
সকছু আধার অন্াইন্ পসরদবাসের জন্য টিসপ প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে এবং িাই , িাদের বযবা করর জন্য 
সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বর বাধযিামূক।  এই টিসপটির পসরবদিে , আপসন্ ই-আধার িাউন্দাি করদি টি-টিসপ 
(বা ম়ে সভসিক টিসপ) বযবার করদি পাদরন্।  এমআধার অযাপ বযবার কদর টিটিসপ কজন্াদরট করা 
কযদি পাদর।  

 আধায ডাউনতরাড করুন:  আপসন্ কয ককাদন্া ম়ে আপন্ার আধারটি িাউন্দাি করদি পাদরন্ এবং 
এটি বযবার করদি পাদরন্।  এটি একটি সন্খরচা়ে পসরদবা এবং এর জন্য বাধযিামূক টিসপ 

প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে ।  



ফাক্স ফািত া: আচন ককাতনা কযাতরন্ডায ফছতয আনায আধাযটি তফতাচ্চ 20 ফায ডাউনতরাড কযতি াতযন। 

 াযাতনা/বুতর মাওয়া ইউআইচড/ইআইচড নুরুদ্ধায করুন:  এই পসরদবাটি বযবার কদর , আপসন্ আপন্ার 
াসরদ়ে যা়ো িাসকাভুসক্ত আইসি বা আধার ন্ম্বর (ইউআইসি) পুন্রুদ্ধার করদি পাদরন্।  এই 

পসরদবাটির জন্য বাধযিামূক টিসপ প্রমাণীকরণ প্রদ়োজসন়্ে। 

 অনরাইন জনিাচিক আতডট করুন:  আপন্ার কাদছ যসে আপন্ার আধার সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বর টি 
িাদক িদব আপসন্ আধার এএইউসপ (স্ব-পসরদবা আপদিট কপাটে া) বযবার কদর একটি অন্াইন্ 
জন্িাসিক আপদিদটর অন্দুরাধ রাখদি পাদরন্।  এই পসরদবাটির জন্য বাধযিামূক টিসপ প্রমাণীকরদণ র 

প্রদ়োজন্ ়ে। 
 আধায ফযাংক ংতমাতেয চস্থচি: আপসন্ এই পসরদবাটি বযবার কদর এন্সপসআই মযাপাদর আপন্ার আধার 

এবং বযাংক অযাকাউন্ট সসেংদ়ের সিসি পরীিা করদি পাদরন্।  এই পসরদবাটির জন্য বাধযিামূক টিসপ 

প্রমাণীকরদণর প্রদ়োজন্ ়ে। 
ফাক্স ফািত া: আপসন্ ককবমাে একটি অযাকাউদন্ট কয ককাদন্া আধার-সভসিক কিসিট পাদবন্ কযটি আপসন্ 
এন্সপসআই মযাপাদরর দি মযাপ কদরদছন্।  

 আধায আতডতটয ইচিা:  আপন্ার আধারটিদি করা মস্ত আপদিদটর কাান্িুসমক ইসিা কপদি 
আপসন্ এই পসরদবাটি বযবার করদি পাদরন্।  এই পসরদবার জন্য টিসপ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই 
ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব। 

 ইতভর/কভাফাইর নম্বয মাচাই করুন:  আপসন্ এই পসরদবাটি আপন্ার আধার আপন্ার ইদম বা কমাবাই 
ন্ম্বর যাচাই করার জন্য বযবার করদি পাদরন্।এই পসরদবার জন্য টিসপ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই 
ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব। 

 আধায প্রভাণীকযতণয ইচিা: এই পসরদবাটি বযবার কদর , আপসন্ গি 6 মাদ আপন্ার িারা ম্পাসেি 
প্রমাণীকরদণর সবলে কপদি পাদরন্।এই পসরদবার জন্য টিসপ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর কপ্ররণ 
করা দব। 

 অপরাইন ইতকওয়াইচ চযতলফা:  এই পসরদবাটি বযবার কদর , আপসন্ আপন্ার সিসজটাস স্বািসরি 
আধার সববরণ বিসর করদি পাদরন্ যা আপসন্ কক়োইস উদেদলয বযবার করদি পাদরন্।  

 

8.3 প্রায়ই চজজ্ঞাচি প্রশ্নাফরী 
অসধবাীদের আধার প্রসি়ো , পসরদবাগুস এবং উত্পােগুস বঝুদি াাযয করার জন্য ইউআইসিএআই 'র 
দ়েবাইট এবং এমআধার অযাদপ সবসৃ্তি প্রা়েলই সজজ্ঞাসি প্রশ্নাবী সবভাগ রদ়েদছ। 

 এফএসকউ পডার জন্য স্ক্যান্ করুন্: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html  

9 আনায আধায কডটায কোনীয়িা এফং ুযিা 
আপন্ার কিটা ুরিা আধার প্রকদল্পর ন্কলা়ে অন্তসন্েসি। একটি এদাদমদা ংখযা ়োর জন্য ন্ীদচ িাসকাভুক্ত 
অন্যান্য ববসলষ্ট্যগুসদি বযসক্ত ম্পদকে  সকছু প্রকাল কদর ন্া , ইউআইসিএআই িার উদেলয এবং দিয র ককন্দ্র কি 
আবাসদকর আগ্র কক রাদখ |  

9.1 ইউআইচডএআই কোনীয়িা এফং িিয ুযিা  

 ীচভি িিয ংগ্র  কতয : ইউআইসিএআই িারা ংগৃীি কিটা আধার ন্ম্বর জাসর করা এবং আধার 
ন্ম্বরধারীর পসরচ়ে সন্সিি করার উদেদলয ীমাবদ্ধ।দকবমাে  পসরচ়ে িাপদন্র জন্য প্রািসমক কিটা 
কযাপচার করা ়ে - ন্াম , জন্ িাসরখ , সি এবং ঠিকান্া এবং ফদটাগ্রাফ , েলটি আঙুদর ছাপ এবং 



আইসর স্ক্যান্ মসন্বি বাদ়োদমসিক কিটা। সপিামািার/অসভভাবদকর ন্াম বাচ্চাদের জন্য প্রদ়োজন্ী়ে িদব 
অন্যদের জন্য ন়্ে। কমাবাই ন্ম্বর এবং ইদম আইসি ঐসিক।  

 ককানও কপ্রাপাইচরং এফং িযাচকংতয়য িিয ংগ্র কযা য়চন:  ইউআইসিএআই ন্ীসি এটিদক ধমে , বণে, 
ম্প্রো়ে, কেসণ, জাসি, আ়ে এবং স্বাদিযর সিসির মদিা ংদবেন্লী বযসক্তগি িিয ংগ্র কিদক সন্দধাজ্ঞা 
জাসর কদর।  ইউআইসি সদেদমর মাধযদম বযসক্তদের কপ্রাফাইসং ম্ভব ন়্ে কারণ ংগৃীি িিয 
ন্াক্তকরণ এবং পসরচ়ে সন্সিিকরদণর জন্য প্রদ়োজন্ী়ে ীমাবদ্ধ।  

 কডটা এনচিন  প্রিযচয়ি কভচনগুচর:  আধার িাসকাভুসক্ত/আপদিট শুধুমাে লংাপেযুক্ত 
সিভাইগুস বযবার কদর ইউআইসিএআই িারা রবরাসি ফ্ট়েযার সেদ়ে ঘদট। িান্সজদট ককাদন্া ফােঁ 
করাধ করদি িিয ংগ্র করা মােই এটি এন্সিপ্ট করা ়ে।. 

 িিয প্রকা - যাাঁ ফা নাকয় প্রচিচিয়া: ইউআইসিএআই আধার িাটাদবদ বযসক্তগি িিয প্রকাল কদর ন্া। 
আপসন্ যসে যাচাইকরদণর জন্য আপন্ার আধার বযবার কদরন্ , ইউআইসিএআইদ়ের একমাে প্রসিসি়ো 
' অন্দুরাধটির জন্য "যােঁ" বা "ন্া"। 

 অনযানয ডাটাতফতয াতি ইউআইচডএআই িতিযয অচবযণ এফং ংতমাে:   আধার িাটাদব অন্য 
ককাদন্া িাটাদবদর াদি বা অন্য িাটাদব ক রাখা িদিযর াদি সেযুক্ত ন়্ে।এর একমাে উদেলয  
ককাদন্া পসরদবা প্রাসপ্তর পযোদ়ে ককাদন্া বযসক্তর পসরচ়ে যাচাই করা এবং এটি আধারধারদকর 
ম্মসিদি।  

 

9.2 চআইচডআতয কডটা ুযিা 
মস্ত আধারধারীর কিটা ইউআইসিএআইর ককন্দ্রী়ে পসরচ়ে কিটা সরদপাসজটসরদি (সআইসিআর) সন্রাপে এবং 
ুরসিি। সআইসিআর(CIDR)প্রদ়োজন্ী়ে ুরিা ছাডপদের াদি সন্বোসচি বযসক্ত কের িারা ববেযুসিন্  
লারীসরকভাদব ংরসিি করা ়ে| একটি অিযন্ত ুরসিি কিটা ভদল্ট উপব্ধ করা এন্সিপলন্ প্রযুসক্তগুসর াদি 
কিটা ুরসিি | মস্ত অযাদেদর সবলেটি ঠিকভাদব গি। 

   

ইউআইসিএআই এর  কাদছ  কদঠ্ার ুরিা এবং কোদরজ কপ্রাদটাক রদ়েদছ।  ুরিা ঙ্ঘদন্র জন্য জসরমান্া 
গুরুির এবং পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয প্রকাদলর জন্য জসরমান্া অন্তভুে ক্ত।  যাসকং বা সআইসিআ কর কিটার াদি 
ককাদন্া অববধ স্তদিপ  সআইসিআরটিদি ককাদন্া অন্ন্দুমাসেি প্রদবদলর জন্য, আধার আইন্ , ২০১৬ অন্ুাদর 
এর মারাত্মক লাসস্তমূক পসরণসি রদ়েদছ | 

9.3 আচন কীবাতফ আনায আধায িিযকক আতযা ুযচিি কযতি াতযন 

এই ুরিা অভযাগুস ছাডা , ইউআইসিএআই আদরা কদ়েকটি অন্াইন্ পসরদবা রবরা কদর যা আপন্াদক 
আপন্ার আধার সববরণগুস বযসক্তগি রাখদি এবং আপন্ার কিটাদি ুরিার আদরা একটি স্তর যুক্ত করদি 
া়েিা কদর। এইগুদা: 

 

 বাচুত য়ার আইচড (চবআইচড) কজনাতযটয: যসে আপসন্ আধার সভসিক প্রমাণীকরণ পসরদবা বযবার করার 
ম়ে আপন্ার আধার ন্ম্বরটি কল়োর করদি চান্ ন্া , িদব আপসন্ ভাচুে ়ো আইসি বা সভআইসি - 
আপন্ার আধাদরর জন্য 16-সিসজদটর কটাদকন্ বযবার করদি পাদরন্। আপসন্ uidai.gov.in, এমআধার অযাপ 
কিদক বা আধার এএমএ পসরদবাটির মাধযদম আপন্ার সভআইসি উত্পন্ন করদি পাদরন্।   

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

 ফাতয়াতভচিক রক/আনরক: এই পসরদবাটি আপন্াদক আধাদর আপন্ার বাদ়োদমসিকগুসদক ক এবং 
অিা়েীভাদব আন্ক করদি িম কদর। এই পসরদবার জন্য টিসপ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর 
কপ্ররণ করা দব। 

 আধার ক/আন্ক: আপসন্ যসে সন্দজর আধারটি বযবার করদি চান্ ন্া, িদব আপসন্ সন্দজর আধার 
ন্ম্বরটি ক করদি পাদরন্। এটি কদর আপসন্ বাদ়োদমসিক, জন্িাসিক এবং টিসপ সভসিক প্রমাণীকরদণর 



জন্য আধার, সভআইসি এবং এএন্সএ কটাদকন্ বযবার কদর ককান্ প্রমাণীকরণ করদি িম দবন্ ন্া। 
আধাযটি ককফরভাত্র চবআইচড (বাচুত য়ার আইচড) ফযফায কতয আনরক কযা মায়।এই পসরদবার জন্য 
টিসপ আপন্ার সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর কপ্ররণ করা দব। 

 

10 অচবতমাে যান্ডচরং 
আপন্ার উদিগ প্রকাল করদি বা আধার ম্পসকে ি প্রসিসি়ো কল়োর করার জন্য ইউআইসিএআই সবসভন্ন িলে-
পদ়েন্ট বিসর কদরদছ।  এই মস্ত িযাটফমেগুস দজই প্রদবলকযাগয এবং ইউআইসিএআইদ়ের মসপেি া়েিা 
ককদন্দ্রর েগুস  কক া়েিার জন্য আপন্ার কাদছ কপৌেঁছাদি িম কদর।  কয িযাটফমেগুসর মাধযদম আপসন্ 
ইউআইসিএআইদ়ের াদি কযাগাদযাগ করদি পাদরন্ কগুস ': 

10.1 আধায কমাোতমাে ককন্দ্র - কল্পরাইন 1947 

আপসন্ সন্দজর যান্ডাইন্ বা কমাবাই কফান্ কিদক 1947 কটা সি কল্পাইদন্ ক করদি পাদরন্ এবং স্ব়েংসি়ে 
আইসভআরএ কমাদির মাধযদম া়েিা সন্ন্ বা আধার কক়োর এসেসকউটিদভর াদি কিা বনু্।  আধার 
কযাগাদযাগ ককন্দ্র 12 টি ভাা়ে া়েিা কে়ে  - সসন্দ, কিগু, িাসম, কন্নড, মাা়োাম, পাঞ্জাসব, মরাঠি, গুজরাটি, 

বাংা, সড়ো, অসম়ো এবং ইংদরসজ | 

আপসন্ সন্কটি আধার ককদন্দ্রর সবলে , আপন্ার আধার পসরদবা অন্দুরাধগুসর সিসি পরীিা করদি পাদরন্ , 

আপদিট প্রিযাখযাদন্র কিদে ঠিক প্রসি়োদি া়েিা কপদি পাদরন্ , আপন্ার াসরদ়ে যা়ো এন্দরাদমন্ট আইসি 
কপদি পাদরন্, অসভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্ বা কয ককাদন্া আধার পসরদবা ম্পদকে  িিয কপদি পাদরন্- আধার 
কযাগাদযাগ ককন্দ্র কক ক কদর| 

10.2 ইতভতরয ভাধযতভ ায়িা 

আপসন্ আপন্ার প্রশ্নগুস/প্রসিসি়ো/পরামলে গুস ইদম করদি পাদরন্  বা আধার  ম্পসকে ি  অসভদযাগ গুস 
help@uidai.gov.in এ ইদমদর মাধযদম  পাঠ্াদি পাদরন্| এটি কযাগাদযাগ ককদন্দ্রর কপলাোরদের একটি উত্গীকৃি 
ে পসরচান্া কদর।টিসকটিং সদেমটি আপন্ার মামার আইসি বিসর করদি িম কদর ,যা আপন্ার ইদমদর 
প্রসিসি়োদি আপন্ার াদি কল়ের করা দ়েদছ। আপসন্ এই কক আইসির উদৃ্ধসি সেদ়ে আপন্ার মামার সিসি 
িযাক করদি পাদরন্।  

10.3  আধায ওতয়ফাইট 

আধার দ়েবাইটটি মস্ত আধার ম্পসকে ি িিয , আধার অন্াইন্ পসরদবাসে , মস্ত ইউআইসিএআই ন্সির 
ভাণ্ডার এবং অন্যান্য েরকারী ংিান্  এর জন্য এক-েপ গন্তবয  | আপসন্ ভারদির কয ককাদন্া জা়েগা কিদক 
আপন্ার কমাবাই কফান্, কিস্ক্টপ বা যাপটপ কিদক ইউআইসিএআই দ়েবাইট www.uidai.gov.in অযাদে করদি 
পাদরন্।িিযগুস সন্ম্নসসখি লীদের অন্তগেি পৃিক করা ়ে:  

 আভায আধায চফবাে:   িাসকাভুসক্ত/আপদিট পদ্ধসি , আধার ককন্দ্রগুসর অবিান্ , পূদবের অযাপদ়েন্টদমন্ট 
বসুকং, ইআধার িাউন্দাি করা , িাসকাভুসক্ত/আপদিদটর পদর আধার অবিাদন্র পরীিা করা , ারাদন্া 
ইআইসি / ইউআইসি পুন্রুদ্ধার করা , আধার পুন্রা়ে মদু্রদণর আদেল , আধার সপসভস কাদিে র আদেল 
ইিযাসে |  

 ইউআইচডএআই চফবাে ম্পতকত :  এই সবভাগটি ইউআইসিএআই েসৃষ্ট্ এবং সমলদন্র লিে াবী , াংগঠ্সন্ক 
কাঠ্াদমা, আইন্ কাঠ্াদমার পালাপাসল কিৃে পদির গঠ্ন্ , সবসধ, সবসধসবধান্, সবজ্ঞসপ্ত এবং ইউআইসিএআই-র 
াদি কাদজর ুদযাগগুস  https://uidai.gov.in/about-uidai.html এ সবসৃ্তিভাদব আধার ম্পসকে ি িিয 
রবরা কদর |  



 ফাস্তুিন্ত্র চফবাে:  প্রমাণীকরণ যন্ত্র , বাদ়োদমসিক যন্ত্র, প্রমাণীকরণ ন্সি , সকউআর ককাি সরিার এবং 
কপপারদ ই-কক়োইস ম্পসকে ি িিয এই সবভাদগর মাধযদম  https://uidai.gov.in/ecosystem.html   
এ অযাদে করা যাদব | 

 কমাোতমাে এফং ায়িা চফবাে:  আপসন্ ইউআইসিএআই সিদরক্টসর এবং ংসিষ্ট্ আঞ্চসক কাযোদ়ে 
এবং ইউআইসিএআই দ়েবাইদট রিণাদবিণ প্রসি়োধীন্ অসভদযাগ সবভাগ 
https://uidai.gov.in/contact-support.html কিদক কযাগাদযাগ করদি পাদরন্  

আপসন্ দ়েবাইদট সবসভন্ন উপব্ধ পসরদবা বযবার করদি পাদরন্।  আপসন্ ইউআইসিএআই েদর কযাগাদযাদগর 
সববরণ কপদি পাদরন্।  দ়েবাইটটিদি প্রা়েলই সজজ্ঞাসি প্রশ্নাবীর জন্য একটি উত্গীকৃি সবভাগ রদ়েদছ 
(এফএসকউ)যা মস্ত আধার প্রসি়ো এবং পসরদবাসে ম্পসকে ি প্রশ্নগুসর সবলে উির কে়ে। 
 

ফাক্স ফািত া: কয ককাদন্া অসভদযাদগর জন্য আপসন্ অন্াইদন্ অসভদযাগ োদ়ের করদি পাদরন্: 
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint  এবং এমন্সক আপন্ার অসভদযাদগর সিসি িযাক করকি পাদরন্: 

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

10.4 আধায চযাটফট 

আপন্ার জন্য একটি ন্িুন্ টাচ পদ়েন্ট যুক্ত কদর , ইউআইসিএআই আধার দ়েবাইদট চযাটবট পসরদবা চা ু
কদরদছ। চযাদটর মাধযদম আপসন্ আধার ম্পসকে ি আপন্ার প্রশ্ন সজজ্ঞাা করদি পাদরন্।  আপন্াদক ককব 
uidai.gov.in পসরেলেন্ করদি দব এবং পৃষ্ঠার িান্সেদক ন্ীদচর ককাণা়ে অবসিি ‘আস্ক্ আধার ’ আইকন্টি সিক 
করদি দব। ‘আস্ক্ আধার’ চযাটবট িাত্িসণকভাদব আপন্ার প্রদশ্নর ঠিক উির কে়ে। আপসন্ আমাদের চযাটদবাদটর 
জন্য একটি প্রসিসি়ো  রাখদি পাদরন্ এবং এই পসরদবাটি উন্নি করদি আপন্ার পরামলেগুস ংযুক্ত কদর 
আমরা আন্সন্দি ব ।  

10.5 কাযার চভচডয়া  

কালযা সমসি়ো দ্রুি আজদকর সবদের কযাগাদযাদগর বদচদ়ে পছন্দই এবং অযাদেদযাগয কমাদি রূপান্তসরি দি। 
আধার কালযা সমসি়োর প্রভাব এবং বযবার কবাদঝ এবং আধারধারীদের একাসধক িযাটফদমে কপৌেঁছাদন্ার প্রস্তাব 
কে়ে।  

10.5.1 অচপচয়ার কাযার চভচডয়া কপ্রাপাইর: 

আপসন্ সন্ম্নসসখি ামাসজক সমসি়ো িযাটফদমে টিম ইউআইসিএআই-কি কপৌেঁছাদি পাদরন্: 

10.5.1.1 টুইটায :  
ইউআইসিএআই-র সন্ম্নসসখি অসফসল়ো টুইটার যাদন্ডগুস রদ়েদছ: 
জািীয় মতাতয়: 

 @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – অসফস়ো আধার কােমার কক়োর যাদন্ড  

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

 @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – ইউআইসিএআইদ়ের সইর অসফস়ো কপ্রাফাই 

আঞ্চচরক স্ততয: 
 @UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) -আধার আঞ্চসক  কাযো়ে  চন্ডীগদডর 

রকারী টুইটার অযাকাউন্ট। চন্ডীগড ,জমু্ম-কাশ্মীর,োখ,সর়োন্া, সমাচ প্রদেল  এবং পাঞ্জাব ম্পসকে ি 
প্রদশ্নর জন্য অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্| 

 @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – -আধার আঞ্চসক  কাযো়ে  সেসির রকারী টুইটার 
অযাকাউন্ট। সন্উসেসি, মধযপ্রদেল, রাজিান্ বা উিরা খন্ড অঞ্চ ম্পসকে ি কয ককাদন্া প্রদশ্নর জন্য 
অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্। 



 @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - আধার আঞ্চসক  কাযো়ে  মমু্বাই -র রকারী 
টুইটার অযাকাউন্ট।মারাষ্ট্র , গুজরাট, কগা়ো, েমন্  সেউ এবং োদ্রা  ন্গর াদভস অঞ্চ ম্পসকে ি 
প্রদশ্নর জন্য অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।  

 @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) – আধার আঞ্চসক কাযো়ে  কবিারুুর 
রকারী টুইটার অযাকাউন্ট।  কণোটক, ককর, িাসমন্াড,ু পুিুদচসর এবং িিীদপর ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য 
অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্। 

 @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) -ইউআইসিএআই আঞ্চসক  কাযো়ে  
া়েদ্রাবাে এর রকারী টুইটার অযাকাউন্ট।অন্ধ্রপ্রদেল , কিদিান্া, সডলা, ছসিলগড এবং আন্দামান্  
সন্দকাবর িীপপুঞ্জ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্। 

 @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - ইউআইসিএআই আঞ্চসক কাযো়ে রােঁসচর  রকারী 
টুইটার অযাকাউন্ট।  ঝাডখণ্ড, সবার এবং পসিমবি অঞ্চ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য অসধবাীরা এই 
অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।   

 @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - ইউআইসিএআই আঞ্চসক  কাযো়ে দণৌর 
রকারী টুইটার অযাকাউন্ট । উিরপ্রদেল অঞ্চ ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য  অসধবাীরা  এই অযাকাউদন্ট 
কযাগাদযাগ করদি পাদরন্।   

 UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - ইউআইসিএআই আঞ্চসক কাযো়ে গু়োাটির 
রকারী টুইটার অযাকাউন্ট। আাম , কমঘা়ে, ন্াগাযান্ড, মসণপুর, সমদজারাম, অরুণাচ প্রদেল , সেপুরা এবং 
সসকম ম্পসকে ি প্রদশ্নর জন্য অসধবাীরা এই অযাকাউদন্ট কযাগাদযাগ করদি পাদরন্ | 

আপসন্ রাসর টুইট বা রাসর বািে ার মাধযদম ইউআইসিএআই কপৌেঁছাদি পাদরন্। আমাদের ামাসজক 
কযাগাদযাদগর মাধযদম অসভদযাগ পসরচান্া ে আপন্াদক া়েিা করদব। 

10.5.1.2 কপফুক :  
ইউআইসিএআইদ়ের কফবদুক একটি মাে অসফস়ো পৃষ্ঠা রদ়েদছ  - www.facebook.com/AadhaarOfficial. আপসন্ 
ককব কফবদুক @ আধার অসফস়ো অন্ুন্ধান্ করদি পাদরন্ এবং মস্ত বেদল িদিযর জন্য আমাদের পছন্দ 
/অন্ুরণ করুন্। সন্সেেষ্ট্ প্রদশ্নর জন্য , আপসন্ আমাদের একটি বযসক্তগি বািে া বা আমাদের কয ককান্ কফবকু 
কপাদে মন্তবয করদি পাদরন্।   

10.5.1.3 ইউটিউফ :  
অসফস়ো আধার চযাদন্টি ইউটিউদব  https://www.youtube.com/user/AadhaarUID- এর মাধযদম মস্ত 
বযবারকারীর কাদছ অযাদেদযাগয।  আপসন্ ইউটিউদব ‘আধার ইউআইসি ’ অন্ুন্ধান্ করদি এবং আমাদের 
অসফস়ো চযাদন্ টি াবিাইব করদি পাদরন্।  এই চযাদন্টিদি আমাদের অন্াইন্ পসরদবাসের মস্ত 
টিউদটাসর়ো সভসি, আধার ম্পসকে ি িিয ম্পসকে ি সভসি , আমাদের মস্ত টিসভ সবজ্ঞাপন্, সবদল বািে া, ংবাে 
প্রসিদবেন্, প্রসিদযাসগিার সভসি এবং আর অদন্দকর কিসে উত্গে করা দ়েদছ।  িিযবহু ়ো ছাডা , 

চযাদন্টি আপন্াদক ারা কেল জদুড আধারধারীদের িারা সন্সমেি আিযেজন্ক সভসি ামগ্রীর এক ঝক কে়ে।  
আপসন্ আমাদের সভসিগুসদি একটি মন্তবয বা প্রসিসি়ো কল়ের করদি পাদরন্। 

10.5.1.4 ইনস্ট্াগ্রাভ :  
ইউআইসিএআই ম্প্রসি ইন্োগ্রাদম আধার অসফসল়ো কােমার কক়োর অযাকাউন্ট চা ুকদরদছ।  আপসন্ 
আমাদের অন্ুরণ করদি পাদরন্  @aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official). কয ককাদন্া 
সন্সেেষ্ট্ প্রদশ্নর জন্য, আপসন্ আমাদের রাসর বািে া পাঠ্াদি পাদরন্ এবং আমাদের ে প্রসিসি়ো জান্াদব। 

10.5.1.5 চরেডইন :  
ইউসন্ক আইদিসন্টসফদকলন্ অিসরটি অফ ইসন্ড়োর অসফসল়ো কপজটি  
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. আমরা এই কপ্রাফাইটিদি 
আধার ম্পসকে ি িিয এবং ংবাে কল়ের কসর।  



10.5.2 বুয়া কপ্রাপাইর/ফযফাযকাযীয অযাকাউন্ট কিতক াফধান িাকুন 

ইউআইসিএআইদ়ের মস্ত অসফসল়ো কালযা সমসি়ো কপ্রাফাইগুস যাচাইকৃি এবং এটি আপন্াদক ককব 
অসফস়ো কপ্রাফাইগুস অন্ুরণ/কযাগাদযাগ করার পরামলে কে ়ো দি। জা কপ্রাফাই কপাদে র সকছু সবো 
করদবন্ ন্া। আধার বা ইউআইসিএআই ়োর জন্য কপাে করা  ককাদন্া ামাসজক সমসি়ো অযাকাউদন্টর াদি 
কদিাপকিদন্ জসডি বা আপন্ার িিয ভাগ করদবন্ ন্া।  ে়ো কদর মদন্ রাখদবন্ কয  ককাদন্া বযসক্ত যসে িাদের 
ামাসজক সমসি়ো কপ্রাফাইদ আধার অসফস়ো কপ্রাফাইটিদক িাদের কাদজর জা়েগা সাদব যুক্ত কদর িাদকন্ 
িদব এর অিে এই ন়্ে কয সিসন্/ িারা ইউআইসিএআইদ়ের কমেচারী।  ককাদন্া বযসক্ত র িারা কমেদিদের োসব 
সন্সিি করদি ে়ো কদর uidai.gov.in- এ কযাগাদযাগ সিদরক্টসরটি কেখুন্। 

10.6 আধায আঞ্চচরক কামতারয়ভূ 

ইউআইসিএআই সন্ধোসরি রাজযমূ এবং ককন্দ্রলাসি অঞ্চগুসর সবদ়ে কাযেিম পসরচান্ার,সি়োকাপ 
পসরচান্া এবং ইুয করদজাসউলন্ করার ুসবধাদিে ৮ টি আঞ্চসক কাযো়ে (আর) গঠ্ন্ কদরদছ।প্রসিটি 
আরর অন্তভুে ক্ত অঞ্চ অন্যুা়েী এটির সন্ধোসরি এখসি়োর িাদক এবং সন্সেেষ্ট্ অঞ্চ ম্পসকে ি কাজকমে এবং 
অসভদযাগ পসরচান্া কদর। ম্পসকে ি আঞ্চসক কাযোদ়ের কযাগাদযাদগর সবলেটি এখাদন্ পা়ো যা়ে: 
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html   

8 টি আঞ্চসক কাযো়েগুস এখাদন্ অবসিি: 
 চনউ চেচে – সন্উ সেসি, মধযপ্রদেল, রাজিান্ এবং উিরাখণ্ড অঞ্চ কক অন্তভুে ক্ত কদর | 

ঠিকানা : গ্রাউন্ড কলার,প্রগসি ম়েোন্ কমদিা কেলন্,প্রগসি ম়েোন্,সন্উ সেসি-১১০০০১. 
 কফঙ্গাররুু, কণতাটক - কণোটক, ককর, িাসমন্াড,ু পুিুদচসর এবং িিীপ অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত কদর| 

ঠিকানা : খাসন্জা ভবন্,ন্ম্বর ৪৯,িািে  কলার,াউি উইং কর ককাে করাি,কবিারুু – ৫৬০০০১. 
 চচন্ডেড-চসন্ডগড, জমু্ম  কাশ্মীর, াোখ, সর়োন্া, সমাচ প্রদেল এবং পাঞ্জাব অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত 

কদর| 

ঠিকানা : এস ৯৫-৯৮,গ্রাউন্ড এবং কদকন্ড কলার,কক্টর ১৭-সব,চসন্ডগড- ১৬০০১৭. 
 ভুম্বই, ভাযাষ্ট্র - মারাষ্ট্র, গুজরাট, কগা়ো, েমন্  সেউ এবং োদ্রা  ন্গর াদভস অঞ্চদক 

অন্তভুে ক্ত কদর 

ঠিকানা : ৭ কলার ,এমটিএন্এ এেদচঞ্জ, সজসি কামাসন্ মাগে,কাফ পযাদরি,ককাাবা, মমু্বাই- 
৪০০০০৫  

 যাাঁচচ, ঝাডখ্ন্ড - ঝাডখন্ড, সবার এবং পসিমবি অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত কদর 

ঠিকানা : ফােে  কলার, সর়োিা কিা অসফ সবসল্ডং ,ন্ামকুম ইন্ডাসস্ট্র়ো এসর়ো ,এটিসপআই এর 
সন্নকদট, কা়োসি, ন্ামকুম, রােঁচী- ৮৩৪০১০.  

 গুয়াাটি, আাভ- আাম, কমঘা়ে, ন্াগাযান্ড, মসণপুর, সমদজারাম, অরুণাচ প্রদেল, সেপুরা  সসকম 
অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত কদর 

ঠিকানা : ব্লক ৫, ফােে  কলার, াউদফি কমদিে, কবিা-বাসিা করাি, সেপুর, গু়োাটি, আাম- 
৭৮১০০৬. 

 রতণৌ, উিযপ্রতে - মগ্র উির প্রদেল অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত কদর 

ঠিকানা : িািে  কলার, উির প্রদেল মাজ কযাণ সন্মোন্ সন্গম সবসল্ডং,টিস-৪৬/V,সবভূসি 
খন্ড,কগামসি ন্গর,দণৌ, উিরপ্রদেল – ২২৬০১০. 

 ায়িাফাে, কিতরঙ্গানা – অন্ধ্রপ্রদেল, কিদিান্া, সডলা, ছসিগড এবং আন্দামান্  সন্দকাবর িীপপুঞ্জ 
অঞ্চদক অন্তভুে ক্ত কদর 

ঠিকানা: ৬ কলার, ইে ব্লক, স্বণে জ়েন্তী কমদিে, মািৃভান্াম এর পাদ, আমীরদপট,া়েদ্রাবাে, 

কিদিান্া – ৫০০০৩৮ .  
আঞ্চসক কাযো়েগুসর কযাগাদযাদগর সবলে কপদি স্ক্যান্ করুন্:  https://uidai.gov.in/contact-support/contact-

directory/regional-offices.html  



11 আধায আইন ২০১৬ 

ইউআইসিএআই একটি সবসধবদ্ধ কিৃে পি কযটি ২৬মাচে  ২০১৬ কি আসধকাসরক কগদজদট প্রকাসলি আধার (আসিেক 
িযমাোর সবিরণ এবং অন্যান্য ভিুে সক, ুসবধা এবং পসরদবাসে)অসধসন়্েম,২০১৬ এর সবধাদন্র অধীদন্ প্রসিসষ্ঠি 
করা দ়েদছ | 

ইউআইসিএআই কক 12 জুাই, 2016 এ একটি কিৃে পি সাদব অবসি করা দ়েসছ। িািঃ এ সব পাদন্ড কক 21 কল 
জুাই, 2016-এ ইউআইসিএআইদ়ের প্রিম সই সাদব সন্দ়োগ করা দ়েসছদা । কচ়োরপারন্ এবং কিৃে পি 
েযদের 12ই কদপ্টম্বর 2016 এ সন্দ়োগ করা দ়েসছদা ।ধারা 21 বাদে আধার আইদন্র মস্ত ধারা গুস কক  
একই সেদন্ সবজ্ঞাসপি করা দ়েসছ।    

সন্ম্নসসখি সবসধসবধান্গুস 14ই কদপ্টম্বর, 2016 কি সবজ্ঞাসপি করা  দ়েসছ: 
 ভারিী়ে সবসলষ্ট্ পসরচ়ে প্রাসধকরণ(কিৃে পদির ভা়ে বযবাদ়ের কন্দেন্)আইন্,২০১৬(২০১৬ াদর  
ন্ং 1) 

 আধার(িাসকাভুসক্ত এবং আপদিট)সবসধমাা, ২০১৬ (২০১৬ াদর ন্ং 2) 

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

 আধার(কিটা ুরিা)সবসধমাা,২০১৬(২০১৬ এর ন্ং 4) 

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

ভারিী়ে সবসলষ্ট্ পসরচ়ে প্রাসধকরণ (ইউআইসিএআই)ভারি রকাদরর ইদকিসন্ে এবং িিয প্রযুসক্ত মন্ত্রদকর 
(এমইআইটি়োই)অধীদন্ একটি সবসধবদ্ধ কিৃে পি সাদব কাজ কদর। 
11.1 ইউআইচডএআই এয োচয়ত্ব 

ইউআইসিএআই আধার আইন্ 2016 এর আিা়ে আধার িাসকাভুসক্ত এবং প্রমাণীকরদণর জন্য ো়েবদ্ধ।  
োস়েত্বগুসর মদধয রদ়েদছ: 

 আধার জীবন্চদির মস্ত স্তদরর অপাদরলন্ এবং পসরচান্া 
 ন্ীসি উন্ন়েন্  

 বযসক্তদের আধার ন্ম্বর কে়োর জন্য পদ্ধসি এবং বযবিা 
 প্রমাণীকরদণর কমেিমিা 

12 আধায ( িাচরকাবুচক্ত এফং আতডট ) চফচধভারা, ২০১৬ 

আপন্ার িাসকাভুসক্ত এবং আপদিট আধার (িাসকাভুসক্ত এবং আপদিট) সবসধমাা , 2016 িারা পসরচাসি ়ে। 
আপন্ার াদি রাসর প্রাসিকিার সবসধগুস ন্ীদচ পুন্রুত্পােন্ করা দা আপন্ার জ্ঞািাদিে:  

12.1 চদ্বিীয় অধযায় – চনফাীয িাচরকাবুচক্ত প্রচিয়া 

3. িাচরকাবুচক্তয জনয ফাতয়াতভচিক িিয প্রতয়াজচনয়- 

(1) িাসকাভুসক্ত প্রসি়োকাীন্ ক বযসক্ত (পােঁচ বছদরর কম ব়েী সলশু ছাডা) কিদক সন্ম্নসসখি 
বাদ়োদমসিক িিযগুস ংগ্র করা দব: 

(i) মদুখর সচে; 

(ii) মস্ত েলটি আিদুর ছাপ; এবং  

(iii) উভ়ে আইসরদলর স্ক্যান্। 

(2) এই উদেদলযর জন্য কিৃে পি কিৃে ক িারা বাদ়োদমসিক িিয ংগ্রদর মান্ক সন্সেেষ্ট্ করা দব। 

4. িাচরকাবুচক্তয জনয জনিাচত্বক িিয প্রতয়াজচনয়-  

(1) সন্ম্নসসখি জন্িাসিক িিযগুস িাসকাভুসক্তর অধীদন্ িাকা মস্ত বযসক্ত(পােঁচ বছদরর কম ব়েী সলশু ছাডা) 
কিদক ংগ্র করা দব: 

(i) ন্াম  

(ii) জন্সিসি 



(iii) সি  

(iv) আবাসক ঠিকান্া  

(2) সন্ম্নসসখি জন্িাসিক িিয গুস অসিসরক্ত  রূদপ  িাসকাভুসক্তর ম়ে ংগ্র করা কযদি পাদর , 
িাসকাভুসক্ত প্রসি়োধীন্ বযসক্তর সবকদল্প: 
      (i) কমাবাই ন্ম্বর  

(ii) ইদম ঠিকান্া  

(3) পসরসচসি সভসিক িাসকাভুসক্তর কিদে সন্ম্নসসখি অসিসরক্ত িিয ংগ্র করা দব: 
(i) পসরসচসির ন্াম  

(ii) পসরসচসির আধার ন্ম্বর  

(4) পসরবাদরর প্রধান্ সভসিক িাসকাভুসক্তর কিদে সন্ম্নসসখি অসিসরক্ত িিয ংগ্র করা দব: 
(i) পসরবাদরর প্রধাদন্র ন্াম  

(ii) ম্পকে  
(iii) পসরবাদরর প্রধাদন্র আধার ন্ম্বর 

(iv) পসরবাদরর প্রধাদন্র বাদ়োদমসিক িদিযর একটি পদ্ধসি  

(5) উপদরাক্ত জন্িাসিক িিযগুসর মান্ এই উদেদলযর জন্য কিৃে পি কিৃে ক িারা সন্সেেষ্ট্ করা দব। 

(6) জন্িাসিক িদিযর মদধয  বণে,ধমে,জাসি,উপজাসি,জাসিভুসক্ত,ভাা,পাে্িার করকিে ,আ়ে বা  অসধবাীর 
সচসকত্ার ইসিা অন্তভুে ক্ত িাকদব ন্া। 

5. াাঁচ ফছতযয কভ ফয়ী চশুতেয িাচরকাবুচক্তয জনয প্রতয়াজনীয় িিয - 

(1) পােঁচ বছদরর কম ব়েী বাচ্চাদের জন্য , সন্ম্নসসখি জন্িাসিক এবং বাদ়োদমসিক িিয ংগ্র করা 
দব: 

(a) ন্াম 

(b) জন্সিসি 

(c) সি 

(d) কয ককাদন্া একটি পযাদরদন্টর িাসকাভুসক্ত আইসি বা আধার ন্ম্বর, সপিা বা মািা উভ়েই 
কবেঁদচ িাকার কিদে মা কক প্রধান্িা কে়ো ়ে বা অসভভাবক| এমন্ সপিা-মািার বা 
অসভভাবদকর আধার ন্ম্বর বা ইআইসি বাধযিামূক, এবং ম্পদকে র কিে করকিে  করা দব।  

(e) এই সলশুটির  সেযুক্ত সপিামািা/অসভভাবদকর ঠিকান্া একই ়ো চাই | 

(f) সলশুটির মদুখর সচে কযাপচার করা দব|িাসকাভুসক্তর ম়ে কয ককাদন্া একটি 
পযাদরদন্টর/অসভভাবকদক বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার অিবা প্রমাণীকৃি করা দব ।  

(2) সেযুক্ত সপিামািা/অসভভাবক এবং ন্তাদন্র মদধয ম্পকে  িাপদন্র জন্য িফস 2-কি িাসকাভুক্ত 
সাদব ম্পদকে র প্রমান্ (সপআর)ন্সিটি িাসকাভুসক্তর ম়ে ংগ্র করা দব।দকবমাে কই  মস্ত 
সলশুদেরই ম্পদকে র প্রমান্(সপআর)ন্সির সভসিদি িাসকাভুক্ত করা কযদি পাদর , যাদের ন্াম ম্পদকে র 
ন্সিদি সসপবদ্ধ রদ়েদছ।  

6. ফাতয়াতভচিক ফযচিিভ  ফাচন্দাতেয িাচরকাবুচক্ত – 
(1) আঘাি, সবকৃসি, আিু/াি ককদট কফা বা অন্য ককাদন্া প্রাসিক কারদণ আিদুর ছাপ রবরা করদি 
অিম বাসন্দাদের জন্য, এই জািী়ে বাসন্দাদের ককবমাে আইসর স্ক্যান্ ংগ্র করা দব। 

(2) এই সবসধ িারা উদিসগি ককাদন্া বাদ়োদমসিক িিয রবরা করদি অিম বাসন্দাদের জন্য কিৃে পি 
িাসকাভুসক্ত এবং আপদিট ফ্ট়েযারটিদি এই জািী়ে বযসিিমগুস পসরচান্া করার জন্য রবরা 
করদব, এবং এই উদেদলয কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি অন্ুাদর এ জািী়ে িাসকাভুসক্ত করা দব। 

12.2 অধযায় IV- চনফাীয িতিযয আতডট 

16. চযচয় িিয আতডট কযায জনয অনুতযাধ - 



এই অধযাদ়ে ুসন্সেেষ্ট্ আপদিট পদ্ধসি অন্ুাদর আইদন্র ধারা ৩১ এর অধীন্ সন্সেেষ্ট্ কিদে আধার ন্ম্বরধারক 
িার জন্িাসিক িিয বা বাদ়োদমসিক িিয পসরবিে ন্ করদি পাদরন্। 

17. ফাচ্চাতেয জনয ফাধযিাভূরক আতডট - 

কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি অন্ুাদর পােঁচ বছর ব়েদ এবং পদন্র বছর ব়ে অজে দন্র পদর বাচ্চাদের 

বাদ়োদমসিক িিয আপদিট করার প্রদ়োজন্ দব কিৃে পদির।  

19. অচধফাীতেয িিয আতডট কযায দ্ধচি — 

সআইসিআর একি বাসন্দাদের িিয আপদিট করার প্রসি়োটি সন্ম্নসসখি কমাদির মাধযদম করা কযদি পাদর: - 
(a) অপাদরটর এবং/বা ুপারভাইজাদরর া়েিা়ে কয ককাদন্া িাসকাভুসক্তর ককদন্দ্র। অসধবাীদক 
বাদ়োদমসিকভাদব প্রমাসণি দি দব এবং আপদিট করার জন্য পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয  িার আধার 
ন্ম্বরটি রবরা করদি দব।  

(b) অন্াইন্ কমাি:  আধার ন্ম্বর এবং সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বরটি প্রসবষ্ট্ করার পদর মদন্ান্ীি কপাটে াদর 
মাধযদম জন্িাসিক িিয অন্াইদন্ আপদিট করা কযদি পাদর।সন্বসন্ধি কমাবাই ন্ম্বদর কপ্রসরি ়োন্-
টাইম পা়োদিে র (টিসপ) মাধযদম প্রমাণীকরণ করা দব। 

সন্বাীদক আপদিট েযাটা িযাক করার জন্য একটি আপদিট আইসি জাসর করা দব এবং এই উদেদলযর জন্য 
কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি পদ্ধসি অন্ুাদর পসরবসিে ি আধার পেটি লারীসরক বা ববেযুসিন্ রূদপ বাসন্দাদক 
রবরা করা কযদি পাদর। আপদিট বন্ করার জন্য বযবহৃি ফমেযাট , কটমদিট, কচকসদের াদি আপদিট, মান্, 

সন্দেে সলকাগুস অন্ুরণ করার পদ্ধসিগুস এই উদেদলয কিৃে পি কিৃে ক সন্ধোসরি সাদব িাকদব।   

20. চুফধায চপ — 

কিৃে পি করসজস্ট্রারদের জন্িাসিক িিয এবং বাদ়োদমসিক িিয আপদিদটর জন্য বাসন্দাদের কাছ কিদক ুসবধা 
সফ আো়ে করার অন্মুসি সেদি পাদর,কযটি কিৃে পি কিৃে ক িারা সন্সেেষ্ট্ পসরমাদণর কচদ়ে কবসল ন্া ়ে | 

12.3 অধযায় VI- আধায নম্বয এফং চযচয় ম্পচকত ি িতিযয ফাচিরিা ফা চনচিয়িা 

27. আধায নম্বয ফাে কেওয়ায জনয ভাভরাগুচর - 

(1) সন্ম্নসসখি পসরসিসিদি একটি আধার ন্ম্বরধারীর আধার ন্ম্বর বাসি করা দব: - 

(a) যসে এটি প্রসিসষ্ঠি ়ে কয একই বযসক্তদক একাসধক আধার ন্ম্বর জাসর করা দ়েদছ , িদব 
পূদবের িাসকাভুসক্ত কিদক সন্ধোসরি আধার ন্ম্বরটি অপসরবসিে ি রাখা  দব এবং পরবিী মস্ত 
আধার ন্ম্বর বাসি করা দব। 

(b) কযখাদন্ সন্ধোসরি সন্দেে সলকা ঙ্ঘন্ কদর আধার ন্ম্বর বিসর করা দ়েদছ: - 

(i) "ফদটা অন্ ফদটা" কিদে কযখাদন্ ককার বাদ়োদমসিদকর িিয উপব্ধ কন্ই : কযখাদন্  

িাসকাভুসক্ত ককদন্দ্র ন্িুন্ ছসব কিাার পসরবদিে  িাসকাভুসক্তর জন্য একটি সবেযমান্ 
ফদটাগ্রাফ বযবহৃি ়ে , এবং কযখাদন্  িাসকাভুসক্তর ম়ে মূ বাদ়োদমসিক িিয 
কযাপচার করা ়ে সন্, ক কিদে অসধবাীর আধার ন্ম্বর বাসি করা দব। 

(ii) "সমিযা বাদ়োদমসিক বযসিিম" কক:  কযখাদন্ ‘বাদ়োদমসিক বযসিিম ’ এর মামা 
সাদব িাসকাভুসক্ত ভুভাদব করা দ়েদছ, কখাদন্ আধার ন্ম্বর বাসি করা দব। 

(iii) কযখাদন্ ককাদন্া প্রাপ্তব়েস্ক্ বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার এডাদন্ার জন্য পােঁচ বছদরর 
কম ব়েী সলশু সাদব িাসকাভুক্ত দ়েদছন্, কখাদন্ আধার ন্ম্বর বাসি করা দব।  

(iv) অন্য ককাদন্া কারদণ কিৃে পি কক প্রিারণামূক িাসকাভুসক্তর জন্য বাসি করার 
প্রদ়োজন্ ়ে | 

(2) বাসি ়োর পদর , কিৃে পি কিৃে ক িারা আধার ন্ম্বরধারী কক প্রেি পসরদবাগুস িা়েীভাদব অিম 
করা দব। 

28. আধায নম্বযটি চনচিয় কযায জনয ভাভরাগুচর - 

(1) আধার ন্ম্বরধারীর আধার ন্ম্বর সন্ম্নসসখি পসরসিসিদি সন্সি়ে করা দব: 



(a) "ফদটা অন্ ফদটা" এবং মূ বাদ়োদমসিক িিয উপভয: কযখাদন্ িাসকাভুসক্তর ককদন্দ্র একটি 
ন্িুন্ ছসব কিাার পসরবদিে  একটি সবেযমান্ ফদটাগ্রাফ বযবহৃি ়ে এবং কযখাদন্ অসধবাীর মূ 
বাদ়োদমসিক িিয কযাপচার করা দ়েদছ , কখাদন্ আধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা দব, এবং বাসন্দা 
কক িার ছসব আপদিট করার জন্য বা দব। িােঁর ছসবটি ফ আপদিট ়োর পদর , আধার 
ন্ম্বরটি আবার সি়ে করা কযদি পাদর। 

(b) "সমিযা আংসলক বাদ়োদমসিক বযসিিম" কক: কযখাদন্ বাদ়োদমসিক িদিযর মন্বদ়ে সন্সেেষ্ট্ 
ববসলষ্ট্যগুস অসধবাীর িারা রবরা করার মদিা অবিাদন্ িাকা দি কযাপচার করা ়েসন্  
কখাদন্ আধার ন্ম্বরটি সি-অযাসক্টদভট করা দব।  

(c) পরবিী পযোদ়ে কযখাদন্ পা়ো যা়ে কয ববধ মিেন্কারী ন্সি ছাডাই িাসকাভুসক্ত করা 
দ়েদছ, কখাদন্ আধার ন্ম্বর ধারক িারা ববধ মিেন্কারী ন্সি রবরা  কদর আপদিট ন্া 
করার অবসধ পযেন্ত আধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা দব | 

(d) কযাপচার করা িিযগুস খারাপ কিটা িাকার কারদণ সচসেি করা দ়েদছ  এবং আপদিদটর 
প্রদ়োজন্ (কযমন্ সমে/ অস্বাভাসবক বাদ়োদমসিদের িিয , আপসিজন্ক/অন্পুূরক লব্দ এবং 
অসধবাীর জন্িাসিক িদিয অংেী়ে ভাা, 'উফে ' বা 'উপন্যা' বযবার কদর একক ন্াদম 
একাসধক ন্াম) , আধার ধারদকর িারা আপদিট ন্া করা পযেন্ত আধার ন্ম্বরটি সন্সি়ে করা 
দব। 

(e) কযখাদন্ সলশু পােঁচ বা পদন্দরা বছর ব়েদর দ়ে কগদছ সকন্তু এই ব়ে অজে দন্র েইু বছদরর 
মদধয ক িার বাদ়োদমসিক িিয আপদিট করদি বযিে দ়েদছ, কই কিদে িার আধার ন্ম্বরটি 
সন্সি়ে করা দব |এমন্ কিদে কযখাদন্ আধারটি সন্সি়ে ়োর এক বছদরর মাসপ্তর পদর  
আপদিট করা ়েসন্ কখাদন্ আধার ন্ম্বরটি বাে কে়ো দব।       

f) অন্য ককাদন্া মামা়ে কিৃে পি কিৃে ক উপযুক্ত সাদব সবদবসচি সাদব সন্সি়েকরদণর প্রদ়োজন্ 
দ । 

(2) সন্সি়ে ়োর পদর , কিৃে পদির িারা আধার ন্ম্বরধারক কক রবরাসি পসরদবাগুস িিিন্ পযেন্ত 
অিা়েীভাদব বন্ধ িাকদব যিখন্ ন্া আধার ন্ম্বরধারী সন্দজর িিয আপদিট বা ংদলাধন্ করার কছ, যার 
কারদণ িার আধার ন্ম্বরটি কিৃে পি কিৃে ক সন্সি়ে করা দ়েদছ। 

29. ফাে কেওয়া ফা চনচিয়কযতণয কিতত্র প্রতয়াজনীয় িেন্ত – 
(1) ম্ভাবয কক সাদব বাে কে়ো বা সন্সি়েকরদণর প্রদ়োজন্ সাদব সচসেি বা ন্াক্ত করা ককাদন্া কিদে 
সফল্ড িেদন্তর প্রদ়োজন্ দি পাদর যার মদধয কই বযসক্তর শুন্াসন্ অন্তভুে ক্ত িাকদি পাদর যার আধার ন্ম্বর বাে 
কে়ো বা সন্সি়ে করদি চা়ো দ়েদছ। 

 (2) কিৃে পি কিৃে ক মদন্ান্ীি একটি ংিা পরীিা/অন্ুন্ধান্ করদব এবং এই উদেদলয কিৃে পি িারা 
সন্ধোসরি পদ্ধসি অন্ুাদর কিৃে পিদক একটি প্রসিদবেন্ জমা কেদব। 
(3) প্রসিদবেন্ পা়োর পদর কিৃে পি প্রদ়োজন্ী়ে বযবিা গ্রণ করদি পাদর এবং ককাদন্া আধার ন্ম্বর বাে 
কে়োর বা সন্সি়ে করার সদ্ধান্ত কিৃে পদির কাদছ িাদক। 

30. আধায নম্বযধাযীয াতি কমাোতমাে - 

(1) ককাদন্া আধার ন্ম্বর ধারকদক এএমএ, সন্বসন্ধি ই-কমই আইসি, কটস-কসং, সচঠি বা কিৃে পি 
কিৃে ক উপযুক্ত বদ গণয করার মদিা উপাদ়ে কারণগুসর াদি িাদের আধার ন্ম্বরটি বাে কে়ো বা 
সন্সি়ে করার সবদ়ে অবসি করা দব। 

 (2) এই জািী়ে বাে কে়ো বা সন্সি়েকরণ ম্পসকে ি ককাদন্া আধার ন্ম্বরধারীর কয ককাদন্া অসভদযাগ 
কিৃে পি কিৃে ক প্রসিসষ্ঠি অসভদযাগ সন্ষ্পসি বযবিার মাধযদম মাধান্ করা কযদি পাদর। 

31. ংতাধন কামত — 

(1) একাসধক আধার ন্ম্বর ছাডা অন্যান্য ককাদন্া কারদণ আধার ন্ম্বর বাে কে়োর কিদে , অসধবাীদের 
পুন্রা়ে ন্াম ন্সিভুক্ত করদি দব। 

(2) সন্সি়ে ়োর কিদে, কিৃে পি কিৃে ক প্রেি সন্দেে সলকা বা ন্ীসিমাা অন্যুা়েী ককাদন্া বাসন্দাদক িার 
পসরচ়ে ম্পসকে ি িিয আংসলক বা ম্পূণে প্রদ়োজন্ সদদব আপদিট করদি দব। 



13 উাঙ্গ 

13.1 ংমুচক্ত I - বফধ ভিতনকাযী েস্তাতফজগুচরয িাচরকা 

13.2 ংমুচক্ত II -আধায িাচরকাবুচক্ত / আতডতটয জনয ংাতত্রয পভতযাট 

13.3     ংমুচক্ত III - কীবাতফ যূণ কযতফন (আধায িাচরকাবুচক্ত / আতডতটয ংাত্র) 

13.4  ংমুচক্ত IV - িাচরকাবুচক্ত পভত  

13.5 আধায টিউতটাচযয়ার চবচডও 

13.6     আধায অনরাইন চযতলফাচে 

13.7 কাযার চভচডয়ায় আধায 
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1.পাদপাটে  
2. পযান্কািে  
3. করলন্/সপসিএ কফাদটা কািে  
4. কভাটার আইসি কািে  

           5. ড্রাইসভং াইদন্প 

           6. যকাচয কপাতটা আইচড কাডত /চএইউ দ্বাযা চনেতি কযা 
াচবত  

        কপাতটা আইচড কাডত  
           7. ন্াদরগ জব কািে  
           8. স্বীকৃি সলিা প্রসিষ্ঠাকন্র িারা সন্গেি করা  কফাকটা আইসি 

           9.লস্ত্র াইদন্প    

           10. কফাদটা  বযাে এটিএম কািে  
           11. কফাদটা কিসিট কািে  
           12. কপন্লন্ার কফাদটা কািে  
           13. স্বাধীন্িা ংগ্রামী কফাদটা কািে  

14. সকান্ কফাদটা পাবকু  

15. সসজএইচএ / ইসএইচএ  কফাদটা কািে  
16. িাক সবভাগ িারা ইুয করা ন্াম এবং ছসব ম্বসি অযাদড্র 
কািে  
17. কগদজদটি অসফার বা িসোদরর িারা ইউআইসিএআই-এর 
েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য ইুয 
করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি কফাদটা আদছ 

18. প্রসিবন্ধী আইসি কািে  / প্রসিবন্ধী কমসিদক াটিে সফদকট ংসিষ্ট্ 
রাজয / ককন্দ্রলাসি রকার / প্রলান্ কিৃে ক  িারা ইুয করা 

       19. ভামালা কািে  / জন্ আধার কািে  রাজিান্ রকাদরর িারা 
        ইুয করা  

                   20. ককাদন্া স্বীকৃি কলল্টার কাম বা অরফযাদন্দজ এর 

                   ুপাসরন্দটদন্ডন্ট/ ়োদিন্/মযািন্/ইন্সেটিউলদন্র প্রধাদন্র কিদক 

                   ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত 

                   বা আপদিদটর জন্য প্রাপ্ত াটিে সফদকট 

                   21 এভচ ফা এভএরএ ফা এভএরচ ফা চভউচনচযার 
কাউচিরায দ্বাযা 
              ইউআইচডএআই-এয স্ট্যান্ডাডত  াটিত চপতকট পযভযাতট নচিবুচক্ত 
ফা 
             আতডতটয জনয প্রাপ্ত কযা কপাতটা  আইতডচন্টটি াটিত চপতকট 

22. গ্রামীন্ পঞ্চাদ়েি প্রধান্ বা মসুখ়ো বা মিুয কিৃে পি িারা 
ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা 
আপদিদটর জন্য প্রাপ্ত করা কফাদটা  আইদিসন্টটি াটিে সফদকট 
(গ্রামীন্ অঞ্চদর জন্য) 

                   23. ন্াম পসরবিে দন্র জন্য কগদজদটি ন্টিসফদকলন্ বা অসধূচন্া  
                   24. কফাদটাগ্রাফ  সববাদর লংাপে ( মযাদরজ াটিে সফদকট) 

 
 
 
 

          1. সপসিএ কািে  
          2. ন্াদরগ জব কািে  
          3. সসজএইচএ / রাজয রকার / ইসএইচএ / ইএআইস   

           কমসিদক কািে  
          4. কপন্লন্ কািে  
          5. আসমে কযাসন্টন্ কািে  
1.    6. পাদপাটে   
2.    7. করসজস্ট্রার অফ বািে, কপৌরভা এবং িাকু, িস  

3.    ইিযাসের মি অন্যান্য অবসি িান্ী়ে রকারী ংিার িারা  

4.    সন্গেি করা জন্ প্রমান্পে 

5.    8. ককন্দ্র / রাজয রকাদরর িারা জাসর করা অন্য ককাদন্া  

6.    পাসরবাসরক পােিা েস্তাদবজ 

7.    9. রকার কিৃে ক িারা প্রেি সববাদর লংাপে ( মযাদরজ  

8.    াটিে সফদকট ) 

9.    10. িাক সবভাগ িারা জাসর করা ন্াম এবং ছসব ম্বসি  

10.    অযাদড্র কািে  
11.    11. ভামালা কািে  / জন্-আধার কািে  রাজিান্ রকাদরর 

12.    িারা ইুয করা 
13.    12. ন্তাদন্র জন্গ্রদন্র জন্য রকারী াপািা িারা প্রেি  

14.    সিচাজে  কািে  / সিপ 

15.    13. এমসপ বা এমএএ বা এমএস বা সমউসন্সপযা  

16.    কাউসন্পার বা কগদজদটি অসফার িারা ইউআইসিএআই-এর 

17.    েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য 
18.    ইুয করা কফাদটা  আইদিসন্টটি াটিে সফদকট 

19.    14. গ্রাম পঞ্চাদ়েি প্রধান্ বা মসুখ়ো বা  মিুয কিৃে পি িারা 
20.    ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট  

21.    ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য ইুয করা কফাদটা  এবং  

22.    এইচএফ এর দি সরদলন্সলপ  আইদিসন্টটি াটিে সফদকট  

23.    (গ্রামীন্ অঞ্চদর জন্য) 

 
24.  

   1. বািে াটিে সফদকট 

1.    2. এএএস বকু / াটিে সফদকট 

2.    3. পাদপাটে  
3.    4. গ্রুপ এ কগদজদটি অসফার িারা ইউআইসিএআই-এর  

4.    েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য 
5.    ইুয করা কিট অফ বাদিের াটিে সফদকট 

6.    5. গভে দমন্ট অিসরটির িারা যিাযিভাদব স্বািসরি এবং ইুয করা  

7.      একটি াটিে সফদকট (ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে   াটিে সফদকট 

ফরমযাদট 

চওআই (চযচতয়য প্রভাণ) নাভ ও আতরাকচচত্র ধাযণকাযী নচিত্রগুচর 

চডওচফ ( জেচিচি ) নচিত্র মাতি নাভ এফং চডওচফ  
উতেচখ্ি আতছ 

আতফেনকাযীয নাভ এফং এইচওএতপয নাভ (চযফাতযয 
প্রধান)  চওআয (ম্পতকত য প্রভান) নচিগুচর 

িযখ্যাতনয জনয ায়ক নচিগুচরয িাচরকা 



1.            25.আরএসব়োই কািে  
                   26. প্রািীর  কফাদটাগ্রাফ  সন্গেি এএএস বই 

                   27. কফাদটাগ্রাফ  এটি / এস / সবস লংাপে 

                   28. ন্াম এবং কফাদটাগ্রাফ   সু্ক্ পসরিযাগ লংাপে 
(এএস)/সু্ক্ 
       িান্ান্তর লংাপে (টিস) 

29. ন্াম  কফাদটাগ্রাফ ম্বসি সু্ক্ প্রধাদন্র িারা প্রেি সু্ক্ 
করকদিে র এেিযাক্ট 

30. বযাে পাবকু ন্াম এবং কফাদটাগ্রাফ  

31. স্বীকৃি সলিা প্রসিষ্ঠাকন্র প্রধাদন্র িারা ইউআইসিএআই-এর 
েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য ইুয 
করা স্বািসরি আইদিসন্টটির াটিে সফদকট 

32. এমি়েীজ’ কপ্রাসভদিন্ট ফান্ড অগোন্াইদজলন্(ইসপএফ)িারা 
ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা 
আপদিদটর জন্য ইুয করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি ন্াম, 
সিসব এবং কফাদটা আদছ 

 
 

1. পাদপাটে  
1.    2. বযাে  কেটদমন্ট/পাবকু 

2.    3. কপাে অসফ অযাকাউন্ট কেটদমন্ট/পাবকু 

3.    4. করলন্ কািে  
4.    5. কভাটার আইসি কািে  
5.    6. ড্রাইসভং াইদন্প 

6.    7. রকারী কফাকটা আইসি কািে  /সপএইউ িারা প্রেি াসভে   

7.    কফাকটা আইদিসন্টটি কািে  
8.    8. ইদকসিক সব (৩ মাদর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে) 

9.    9. জদর সব (৩ মাদর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে) 

10.    10. কটসদফান্ যান্ডাইন্ সব (৩ মাদর কচদ়ে কবসল পুরদন্া  

11.    ন়্ে) 

12.    11. ম্পসি কদরর রসলে (১ বছদরর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে) 

13.    12. কিসিট কািে  কেটদমন্ট (৩ মাদর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে) 

14.    13. বীমা পসস 

15.    14. বযাদের কটারদদি স্বািসরি সচঠি যাদি কফাদটা আদছ 

16.    15. করসজোিে  ককাম্পাসন্র কটারদদি ইুয করা কফাদটা   

17.    স্বািসরি সচঠি 

18.    16. স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউট-এর কটারদদি ইুয করা  

19.    কফাদটা  স্বািসরি সচঠি বা স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউলন্  

20.    িারা ইুয করা কফাদটা আইসি যাদি ঠিকান্া আদছ 

21.    17. ন্াদরগ জব কা 
22.    18. আমে াইদন্প 

23.    19. কপন্লন্ার কািে  
24.    20. স্বাধীন্িা ংগ্রামী কািে  (সিিম ফাইটার কািে ) 

25.    21. সকান্ পাবকু 

26.    22. সসজএইচএ/ইসএইচএ কািে  
27.    23. এমসপ বা এমএএ বা এমএস বা কগদজদটি অসফার বা 
28.    িসোর িারা ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট  ফরমযাদট  

29.    ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য ইুয করা কফাদটা   অযাদড্রকর 

8.   ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য)বা  কফাদটা এবং কিট অফ 

বািে(সিসব) 

9.      আইসি কািে  
10.    6. স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউট িারা ইুয করা কিট অফ  বািে 

  

11.    কফাদটা আইসি কািে  
12.    7. পযান্ কািে  
13.    8. ককাদন্া রকারী কবািে  বা  সবেসবেযাদ়ের িারা প্রেি মাকে সলট 

14.    9. সপএইউ িারা ইুয করা সিসব  রকারী কফাকটা আইসি 
কািে  

15.   / কফাদটা আইদিসন্টটি কািে  
16.    10. ককন্দ্রী়ে/রাজয কপন্লন্ কপদমন্ট অিে ার 

17.    11. কিা গভদমেন্ট কল্ি াসভে  স্ক্ীম কফাদটা কািে  বা এে-  

18.    াসভে দমন্ কসিসবউটরী কি  স্ক্ীম কফাদটা কািে  
19.    12. ন্াম এবং জন্সিসি  সু্ক্ সসভং াটিে সফদকট 

(এএস)/সু্ক্ 

20.   িান্ান্তর াটিে সফদকট (টিস) 

21.  13. সু্ক্ করকদিে র এেিযাক্ট সু্ক্দর প্রধাদন্র িারা ইুয করা যাদি 
ন্াম, 

22.     কিট অফ বািে এবং কফাদটাগ্রাফ  

23.    14. স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউলদন্র প্রধাদন্র িারা  
ইউআইসিএআই- 

24.     এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য 
ইুয  

25.    করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি ন্াম, জন্সিসি এবং কফাদটা 
আদছ 

26.    15. এমি়েীজ’ কপ্রাসভদিন্ট ফান্ড গোন্াইদজলন্(ইসপএফ)িারা 
27.    ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা    

28.    আপদিদটর জন্য ইুয করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি ন্াম, 
সিসব 

29.   এবং কফাদটা আদছ 

30.     
31.  

31. গযা কাদন্কলন্ সব (৩ মাদর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে ) 

39.     32. স্বামী/স্ত্রীর পাদপাটে  
40.    33. সপিা  মািার পাদপাটে  (ন্াবাদকর কিদে) 

41.    34. ককন্দ্রী়ে রকার/রাজয রকার িারা  ইুয করা   

42.    আবাদন্র বরাে পে (3 বছদরর কচদ়ে কবসল পুরদন্া ন়্ে) 

43.    35. রকার কিৃে ক িারা প্রেি সববাদর াটিে সফদকট যাদি ঠিকান্া 
আদছ 

44.  36. ভামালা কািে /জন্-আধার কািে  রাজিান্ রকাদরর িারা 
ইুয করা 

45.    37. ককাদন্া স্বীকৃি কলল্টার কাম বা অরফযাদন্দজ ইিযাসের 

46.     ুপাসরন্দটদন্ডন্ট /়োদিন্/মযািন্/ইন্সেটিউলদন্র প্রধাদন্র  কিদক  

47.     ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা 
48.    আপদিদটর জন্য প্রাপ্ত াটিে সফদকট 

49.    38. সমউসন্সপযা কাউসন্পার িারা ইউআইসিএআই-এর  েযান্ডািে   

50.    াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য কফাদটা  

চওএ ( ঠিকানায প্রভান ) নাভ এফং ঠিকানা ম্বচরি 
নচিত্র 

চওএ ( ঠিকানায প্রভান ) নাভ এফং ঠিকানা ম্বচরি 
নচিত্র 



 
 
 

াটিে সফদকট 

30.    24. গ্রামীন্ পঞ্চাদ়েি প্রধান্ বা মিুয কিৃে পি িারা 
ইউআইসিএআই-এর 

31.   েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য ইুয 
করা  

32.    অযাদড্রকর াটিে সফদকট (গ্রামীন্  অঞ্চদর জন্য) 

33.    25. আ়েকর অযাকদমন্ট অিে ার 

34.    26. কভইক করসজদস্ট্রলন্ াটিে সফদকট 

35.    27. সন্বসন্ধি ক / ীজ / করন্ট এসগ্রদমন্ট 

36.    28. সিপাটে দমন্ট অফ কপাে িারা ইুয করা অযাদড্র কািে  যাদি 
কফাদটা 

37.   আদছ 

29. কেট গভদমেন্ট িারা ইুয করা কাে এবং কিাসমাই 
াটিে সফদকট যাদি কফাদটা আদছ 

30. প্রসিবন্ধী আইসি কািে  / প্রসিবন্ধী কমসিদক াটিে সফদকট  
ংসিষ্ট্ রাজয / ককন্দ্রলাসি অঞ্চ / রকার কিৃে ক িারা প্রেি 

 
38.   

 
 
 

ইুয করা 
51.   অযাদড্রকর াটিে সফদকট 

52.    39. স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউট িারা ইুয করা আইদিসন্টটি 
কািে  

53.    40. ছসব  এএএস বই 

54.    41. সু্ক্ পসরচ়েপে 

55.    42. ন্াম এবং ঠিকান্া  সু্ক্ ছাডার লংাপে (এএস)/সু্ক্  

56.   িান্ান্তর লংাপে (টিস) 

57.  43. ন্াম,ঠিকান্া  কফাদটা ম্বসি সু্ক্ প্রধাদন্র িারা প্রেি সু্ক্  

58.    করকদিে র এেিযাক্ট 

59.    44. স্বীকৃি এিুদকলন্া ইন্সেটিউলদন্র প্রধাদন্র িারা 
ইউআইসিএআই- 

60.    এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা আপদিদটর জন্য 
ইুয  

61.     করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি ন্াম, ঠিকান্া এবং কফাদটা 
আদছ 

62.    45. এমি়েীজ’ কপ্রাসভদিন্ট ফান্ড অগোন্াইদজলন্(ইসপএফ)িারা  

63.    ইউআইসিএআই-এর েযান্ডািে  াটিে সফদকট ফরমযাদট ন্সিভুসক্ত বা  

64.    আপদিদটর জন্য ইুয করা আইদিসন্টটির াটিে সফদকট যাদি ন্াম,  

65.             সিসব এবং কফাদটা আদছ               

 
 
 


