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প্ৰস্তাৱনা 
 

এই প্ৰনিক্ষণ ভনুলৱলখডন বাৰতীয় নফনিষ্ট নৰচয় প্ৰানধকৰণ (UIDAI) আৰু আধাৰৰ লগত নচনানক কৰায়। 

এই ভডুুলডটাডৱ সকডলা াঠকক UIDAI আৰু আধাৰৰ নফষডয় বালদডৰ জনাত সহায় কডৰ আৰু তলত উডেখ কৰা 
লৰাতাসকলক লক্ষু কনৰ ফডনাৱা হহডছ:- 

 ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষক 

 ঞ্জীয়ক আৰু ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী আৰু সতুানকতয া 

 নৰচয়কতয া 
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অধযাে ১  

 

UIDAI আৰু আধাৰৰ সসডে বৰচে 
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অধযাে ১: UIDAI আৰ ুআধাৰৰ সসডে বৰচে 

 

বাৰতীয় নফনিষ্ট নৰচয় প্ৰানধকৰণ হহডছ আধাৰ (নফত্তীয় আৰু অনুানু চাফনচডী, লাব আৰু লসৱা নদফলল লক্ষু ললাৱা) অনধননয়ভ, ২০১৬ 

(“আধাৰ অনধননয়ভ ২০১৬”) নফনবন্ন ননয়ভৰ অনুসনৰ বাৰত চৰকাডৰ ১২ জলুাই ২০১৬ত ইডলক্ট্ৰননকচ আৰু ইনপ‟ৰডভষুণ লটকন‟ললাজী 
ভন্ত্ৰালয়ৰ (MeitY) তলত স্থানা কৰা সাংনফধাননক ননডয়াগ। 

সাাংনফধাননক ননডয়াগ নহচাড স্থানা লাৱাৰ আগডত UIDAIএ লতনতয়াৰ নৰকল্পনা আডয়াগৰ (এনতয়া NITI আডয়াগ) লগত ২৮ জানুৱাৰী 
২০০৯ৰ  Gazette Notification No.-A-43011/02/2009-Admn.I)ৰ মুটীয়াবাডৱ কাভ কনৰনছল। াচলল ১২ লচডেম্বৰ ২০১৫ত চৰকাডৰ 

ফুৱসানয়ক নীনতসভূহৰ সালসলনন কনৰ UIDAIক ইডলক্ট্ৰননকচ আৰু ইনপ‟ৰডভষুণ লটকন‟ললাজী নফবাগ (DeitY)ৰ লগত মগ কনৰ ললাডল। 

UIDAI was created with the objective to issue Unique Identification numbers (UID), named as "Aadhaar", 

to all residents of India that is:  

UIDAIক নফনিষ্ট নৰচয় সাংখুা, মাক “আধাৰ” ফুনল লকাৱা হহনছল বাৰতত ফসফাস কৰা সকডলা ভানুহৰ ভাজত নফডলাৱাৰ উডেিু হল 

ফডনাৱা হহনছল, মাৰ অথয হহডছ: 

(ক) ইভাডনই কামযকৰী লম নকল আৰু বুৱা নৰচয়ডফাৰ আঁতৰাফ াডৰ, আৰু 

(খ) সহজ আৰু কভ খৰচডত সতুান আৰু প্ৰভানণত কনৰফ ানৰ 

আধাৰ অনধননয়ভ ২০১৬ৰ ভডতUIDAIএ আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন আৰু প্ৰভানণত কৰাৰ দানয়ত্ব াইনছল আৰু ইয়াত আধাৰৰ জীৱনকাল, নীনত 

নফকাি কৰা, ৱুনিসকলক আধাৰ নম্বৰ নদয়াৰ ফাডফ প্ৰডয়াজনীয় প্ৰণালী আৰু ফুৱস্থাৰ লমাগাৰ কৰা আৰু প্ৰভানণত কৰাৰ লগডত নৰচয়ৰ 

সকডলা তথুৰ আৰু ফুনিসকলৰ প্ৰভাণৰ তথু লগান কনৰ ৰখাৰ দানয়ত্ব আনছল। 

 

 

 

https://uidai.gov.in/images/notification_28_jan_2009.pdf
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Important Definitions 
 

অবধবনেভ 

 

আধাৰ (বফত্তীে আৰু অনযানয চাফবচডী,  াব আৰু লসৱা 
বিফল   ক্ষ্য ল াৱা) অবধবনেভ, ২০১৬ 

২৫ ভাচচ  ২০১৬ে প্ৰকাশ াইবছ  

প্ৰাবধকৰণ 

 

বাৰতীয় নফনিষ্ট নৰচয় প্ৰানধকৰণ এই অনধননয়ভৰ ধাৰা ১১ৰ 

তলত থকা উধাৰা (১) অনুসনৰ ১২ জভুাই ২০১৬ত স্থানা কৰা 
হহনছল। 
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অবধবনেভ 

 

১২ লচডেম্বৰ ২০১৬ত আধাৰ (ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ) অনধননয়ভ 

২০১৬ প্ৰকাি াইনছল আৰু তাৰাচত ুনৰ সাংডিানধত কৰা 
হহনছল। 

লকন্দ্ৰীে আইডডবিবে 

ডাটা বৰ‟বজডটাৰী 
(CIDR) 

 

এটাতলক লফনছ ঠাইত থকা এটা লকন্দ্ৰীয় ডাটাডফচ ম‟ত আধাৰ সাংখুা 
গৰাকীসকলক নদয়া সকডলা আধাৰ নম্বৰৰ লগডত ঠিকণা আৰু 
ফায়‟লভনিক আৰু অনুানু তথু ৰখা হয়। 

ঞ্জীেন 

 

প্ৰনিয়াডটা আধাৰ (ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ) অনধননয়ভ ২০১৬ 

(২০১৬ৰ ২)ত উডেখ কৰা আডছ, ১২ লচডেম্বৰ ২০১৬ত প্ৰকাি কৰা 
হহনছল আৰু ইয়াৰ ভডত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডফাডৰ অনধননয়ভডটাৰ 

অধীনত আধাৰ সাংখুা নদফলল  ফুনিসকলৰ ৰা ঠিকনা আৰু 
ফায়‟লভনিক তথু সাংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰডয়াজন হহনছল। 

ঞ্জীেক 

 

 প্ৰানধকৰডণ অনধননয়ভৰ অধীনত ফুনিসকলক ঞ্জীয়ন কনৰফলল 

প্ৰডয়াজন লহাৱা অনধকৃত আৰু ভানুতা প্ৰাে কৰা লকাডনা ফস্তু 

 ঞ্জীয়কনফলাকত প্ৰানধকৰডণ ননমুনি নদয়া চৰকাৰী আৰু 
লফচৰকাৰী এডজঞ্চী থানকফ আৰু নসহঁডত আৱাসীসকলৰ ঞ্জীয়নৰ 

প্ৰনিয়া ননডজই অথফা নসহঁডত ননমুনি নদয়া ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ 

দ্বাৰা চলাই ননফ লানগফ।  

ঞ্জীেন এডজঞ্চী 

 

 এডজঞ্চী এখনক অনধননয়ভৰ অনধনত ফুনিসকলৰ ঠিকনা আৰু 
ফায়‟লভনিক তথু লগাটাফৰ ফাডফ প্ৰানধকৰণ অথফা ঞ্জীয়ডক 

ননমুনি নদয়া হহডছ 

 ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডফাডৰ ফানসন্দসকলৰ লগত লানটীয়াবাডৱ কথা 
ানতফলল আৰু নাভাাংনকত কনৰফ আনৰ ইহঁত তৃতীয় ক্ষৰ 

এডজঞ্চী হ‟ফ াডৰ মাত প্ৰানধকৰণ ননমুনি নদডছ 

ঞ্জীেন লকন্দ্ৰ 

 

ফানদন্দাসকলৰ ঞ্জীয়ন কনৰফলল আৰু নসহঁতৰ তথু উন্ননতকৰণ 

কনৰফলল ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় এটা স্থায়ী অথফা অস্থায়ীবাডৱ প্ৰনতষ্ঠা 
কৰা লকন্দ্ৰ 
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ঞ্জীেন লেচন 

 

 আৱাসীসকলৰ ঠিকনা আৰু ফায়‟লভনিক তথু ললাৱা নচডষ্টভ 

 ঞ্জীয়নৰ ফস্তুডফাৰত এটা কনিউটাৰ, ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰ, GPS 

নডবাইচ আৰু নপ্ৰণ্টাৰ আৰু লেনাৰৰ দডৰ অনু মন্ত্ৰ থানকফ াডৰ। 

হাডচ ডৱৰ আৰু চপট্
লৱৰ প্ৰিান কডৰাোঁো 

 

 হাডয ডৱৰ প্ৰদান কডৰাঁতাসকডল প্ৰানধকৰডণ নফচৰা ধৰডণ ললট, 

লডক্সত, লটফডলট, GPS মন্ত্ৰ, নপ্ৰণ্টাৰ আৰু লেনাৰ, STQCৰ 

দ্বাৰা প্ৰভানণত ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰৰ লমাগান ধনৰফ। 

 চপডৱৱৰ প্ৰদান কডৰাঁতাসকডল চপডৱৱৰ  প্ৰদান কনৰফ লমডন 

অাডৰটাং নচডষ্টভ (নৱডডাজ XP , নবষ্টা, নৱডডাজ 7), এনিডকষুন 

চপডৱৱৰ  ইতুানদ 

 ঞ্জীয়ন কৰা/উন্ননতকৰণ কৰা চপডৱৱৰৰ লমাগান  প্ৰানধকৰডণ 

ধনৰফ আৰু ইয়াৰ আগডৰ ৰা সুৰক্ষা হফনিষ্টু থানকফ মাডত 

লগাডটাৱা তথুসভূহ সুৰনক্ষতবাডৱ থাডক। 

ৰীক্ষ্া আৰু প্ৰভাণত্ৰ 

বিো এডজঞ্চী 

 

 প্ৰানধকৰডণ ননমুনি নদয়া এডজঞ্চী নম ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডফাৰত 

নাভাাংকন কতয া/মযাডফক্ষক আৰু ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ কডৰাতা 
নহচাড ননমুনি াফ নফচৰা ফুনিসকলৰ আবাস লয় 

 প্ৰভাণত্ৰ নদয়া প্ৰনিয়াডটাডৱ এই কথা নননিত কনৰফ লম লকৱল 

প্ৰনিনক্ষত আৰু প্ৰভাণত্ৰ লাব কৰা ফুিসকডলডহ ঞ্জীয়ন/ 

উন্ননতকৰণ প্ৰনিয়াৰ লগত কাভ কনৰফ াডৰ 

ঞ্জীেন কেচ া 

 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰডফাৰত নাভাাংকনৰ প্ৰনিয়াডটা চলাই ননফলল ঞ্জীয়ন 

এডজঞ্চীডয় প্ৰভাণত্ৰ নদয়া প্ৰনিনক্ষত ফুনি 

ঞ্জীেন মচাডফক্ষ্ক 

 

 

 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰ চলাফলল সুচাৰুৰূড  চলাফলল আৰু  ননয়নন্ত্ৰত 

কনৰফলল ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় ননমুনি নদয়া প্ৰনিনক্ষত ফুনি 
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সেযানকেচ া 

 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত দস্তাডফজৰ সতুান কনৰফলল ঞ্জীয়ডক ননমুনি নদয়া 
ফুনি 

বৰচােক 

 

ঞ্জীয়ক আৰু প্ৰানধকৰণৰ লগত ঞ্জীবুি হহ থকা এজন ললাক নম 

এজন ফুনিৰ লকাডনা নাভ আৰু ঠিকনাৰ লকাডনা প্ৰভাণ নাথানকডল 

লতঁক নচনাি কনৰফ 

ভনে ৰাবিফ: নৰচায়কজডন লকৱল ননজৰ নৰচয় থকা 
ফুনিসকলৰ নাভ আৰু ঠিকনা নননিত কনৰফ আৰু এই ননিয়তা 
নৰচায়কৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ফায়‟লভনিকৰ দ্বাৰা কৰা হ‟ফ 

আৱাসী 

 

এজন ফুনি নম এনতয়াললডক বাৰতত আধাৰত ঞ্জীয়ন কৰা 
সভয়ডছাৱাৰ ঠিক আগডতই এফছৰত এি নফৰািী ঘণ্টা ফা তাতলক 

লফনছ সভয় ফসফাস কনৰডছ 

ঠিকনা েথ্য 

 

অনধননয়ডভ আধাৰ উনলয়াফলল ননধযাৰণ কনৰ নদয়া ভডত এজন 

ফুনিৰ নাভ, জন্ৰ তানৰখ, ঠিকনা আৰু অনু প্ৰডয়াজনীয় তথু 

ভনত ৰানখফ: এই তথুসভূহত লতঁৰ ফণয, ধভয, জানত, উজানত, 

জানতয়তা, বাষা, নাভৰ তথু, আয় অথফা নচনকৎসাৰ তথু 
নাথানকফ 

ফাে‟লভবিক েথ্য 

 

অনধননয়ডভ ননধযাৰণ কৰাভডত এজন ফুনিৰ আডলাকনচত্ৰ, আঙুনলৰ 

চা, চকুৰ ভনণৰ লেন আৰু অনু লতডন হজনৱক হফনিষ্টু 

ভূ  ফাে‟লেবিক েথ্য 

 

অনধননয়ডভ ননধযাৰণ কৰাভডত এজন ফুনিৰ আঙুনলৰ চা, চকুৰ 

ভনণৰ লেন অথফা অনু লতডন হজনৱক হফনিষ্টু 
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ঞ্জীেনID  

 

আৱাসীসকলক নাভাাংকৰ কডৰাডত নদয়া ২৮টা সাংখুা থকা 
নাভাাংকনৰ নৰচয় সাংখুা 

আধাৰ বচঠি 

 

এজন আৱাসীক আধাৰ সাংখুা নদয়া এখন দস্তাডফজ 

সহাে লকন্দ্ৰ 

 

মনদ ফানসন্দসকৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ জনিত নকফা প্ৰশ্ন অথৱা 
অনবডমাগ আডছ লতডে টল ফ্ৰী নম্বৰ 1947ৰ দ্বাৰা অথফা 
help@uidai.gov.inত ই-লভইল কনৰ লকন্দ্ৰীয় সহায় লকন্দ্ৰৰ 

লগত লমাগাডমাগ কনৰফ াডৰ। 

 

UIDAIৰ সডান আৰু বভছন 

 

 

বাৰতীয় আৱাসীসকলক এটা নফডিষ নৰচয় আৰু নমডকাডনা সভয়ডত আৰু নমডকাডনা ঠাইডত এক নডনজডটল 

লিটপভযত প্ৰভানণত কৰাৰ ফাডফ সফনলকৰণ কৰা। 

 

 নননদযষ্ট সভয়ৰ নবতৰত আৰু উচ্চ ভানৰ লভনিকৰ হসডত সকডলা আৱাসীডক আধাৰ সাংখুা প্ৰদান কৰা 

 আৱাসীসকলক ননজৰ নডনজডটল নৰচয় উন্ননতকৰণ আৰু প্ৰভানণত কনৰফলল সুনফধা প্ৰদান কনৰফলল 

সাংগীসকলৰ হসডত এডকডলগ হহ আধানৰক সাংৰচনা সফল কৰা 

 আৱাসীসকডল আধাৰৰ লাবসভূহ বাললক, ননয়ানৰলক আৰু সভােৰালবাডৱ াফলল নফনবন্ন সাংগী আৰু 
লসৱা প্ৰদান কডৰাঁতাসকলৰ এডকডলগ লহাৱা 

 উদ্ভাৱনৰ আনভ উদগনন লমাগা আৰু সাধাৰণ ভানুহ আৰু ফুনিগত এডজঞ্চীসভূহক আনভ আধাৰৰ 

লগত জনিত এনিডকষুন ফডনাৱাৰ ফাডফ এখন লিটপভয প্ৰদান কৰা 

 লটকন‟নলনজৰ আধানৰৰ সাংৰচনা মাডত সদায় থাডক, ইয়াক াফ ানৰ আৰু ননজৰ অনুসনৰ সলায় ল‟ফ 

ানৰ এই কথা নননিত কৰা 

 UIDAIৰ সডান আৰু ভানডফাৰ আগলল ননফলল এট সফল আৰু দীঘযনদন থানকফ ৰা এটা সাংগঠন ননভযাণ 

কনৰফ নফচৰা 

 সকডলা নদিত নফশ্বৰ আটাইতলক বাল ফুনি/সাংগঠননফলাকক UIDAI সাংগঠনৰ লগত এডকলডগ কাভ 

কডৰাফলল আৰু ভূলুৱান নদহা-ৰাভিয নদফলল আকষযণীয় কৰা 

mailto:help@uidai.gov.in
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 আনভ অখডতাক ভূলু নদঁ 

 আনভ আভাৰ ৰাষ্ট্ৰ বালদডৰ ননভযাণ কনৰফলল প্ৰনতফদ্ধ 

 আনভ আভাৰ সাংগীসকলক সন্ান কডৰা ঁআৰু এক সহডমাগী নীনতত নফশ্বাস কডৰাঁ 

 আৱাসী আৰু লসৱা প্ৰদান কডৰাঁতাসকলক প্ৰদান কৰা লসৱা আনভ অনত উচ্চ ভানৰ কনৰফ নফচাডৰাঁ 

 আনভ ননৰেডৰ জ্ঞান লাব কৰা আৰু গুণৱত্তক উন্ননত অনাৰ লচষ্টা কডৰাঁ 

 আভাক উদ্ভাৱডন চভাই আডছ আৰু আভাৰ সাংগীসকলত উদ্ভাৱন কৰা লিটপভয প্ৰদান কডৰাঁ 

 আনভ স্বচ্ছ আৰু লখালা সাংগঠনত নফশ্বাস কডৰাঁ 

আধাৰ আৰ ুঅনয বৰচক কামচক্ৰভৰ ভাজে াথ্চকয 
 

 

আধাৰৰ সফবশেয 
 

আধাৰ আচ ডে বক আধাৰ বক নহে 

 নমডকাডনা ১২টা সাংখুা থকা এটা নম্বৰ  অনু নমডকাডনা কাডয ৰ দডৰ 

 এজন ফুনিক নদয়া এটা নননদযষ্ট ID অনু লকাডনা ফুনিক 

ুনৰ নদয়া নহয় 

 প্ৰনত নৰয়াডল এখন 

 আৱাসীৰ নৰচয় সপল “প্ৰভাণ”ৰ ৰত ননধযাৰণ কডৰ  আধাডৰ অনু সকডলা IDৰ ঠাই ল‟ফ 

 ঠিকনা আৰু ফায়‟লভনিক তথু হল লগাডটাৱা হয় 

(িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ ফুনিসকলৰ ফানহডৰ) 

 জানত, ধভয, বাষা আনদৰ দডৰ তথুডফাৰ ললাৱা হ‟ফ 

 বাৰতৰ আৱাসীক নদয়া হয়, ফতয ভান থকা দস্তাডফজৰ  আধৰক নাগনৰকত্বৰ প্ৰভাণ নহচাড ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰ 
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আধাৰ আচ ডে বক আধাৰ বক নহে 

ৰত নবনত্ত নকৰালক (নৰয়ালৰ ভূল ভানুহজন আৰু 
নৰচায়কৰ ৰত নবনত্ত কনৰ ঞ্জীয়ন কৰা হয়) 

 UIDAIএ সাফযডবৌনভক নৰচয় গাঠনন ফুৱহাৰ কৰা 
সুনফধা প্ৰদান কডৰ আৰু লকাডনা IDৰ লগত জনিত 

এনিডকষুন লমডন লৰষুন কাডয , াচ‟টয  ইতুানদডয় 

ফুৱহাৰ কনৰফ াডৰ। 

 এজন ফুনিডয় এটাতলক লফনছ আধাৰ নম্বৰ াফ াডৰ 

 আৱাসীক নচনাি কনৰফলল আধাডৰ ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ, 

ঠিকনাৰ তথু আঙুনলৰ চা আৰু চকুৰ ভনণ ফুৱহাৰ 

কডৰ 

 আধাডৰ আৱাসীৰ নফনত্তয় তথু লয় 

 

ঞ্জীেনৰ বৰবিবেকী েন্ত্ৰ 
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অধযাে ২ 

 

ঞ্জীেক, ঞ্জীেন এডজঞ্চী আৰু ঞ্জীেন কভচচাৰী 
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অধযাে ২: ঞ্জীেক, ঞ্জীেন এডজঞ্চী আৰু ঞ্জীেন কভচচাৰী 
 

ঞ্জীেকৰ বনমবুি 

 

1. ঞ্জীয়কসকলক প্ৰানধকৰডণ লদিজনুৰ আৱাসীসকলৰ ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ 

কনৰফলল ননমুনি নদডয় আৰু আৰু ইয়াত স্থানীয় আৱাসীসকলৰ লগত ননজৰ 

কামযিভ অৱলম্বন কডৰাডত নভল থকা ভানুহ থানকফ াডৰ। ননমুনি লাৱাৰ াচত 

এটা ঞ্জীয়ক লকাড প্ৰনতজন ঞ্জীয়কক নদয়া হ‟ফ। ঞ্জীয়ক নহচাড ননমুনি াফলল 

প্ৰডয়াজনীয় লমাগুতাসভূহ হহডছ: 

 ৰানজুক/লকন্দ্ৰীয় িানসত প্ৰডদি 

 লকন্দ্ৰীয় ভন্ত্ৰালয় আৰু নফবাগ/নসহঁতৰ তাত থকা এডজঞ্চী 
 লকন্দ্ৰীয়/ৰানজুক চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা লকািানী 
 লনষুডনল নচনকয়‟নৰটজ নড‟নজডটাৰীজডক ধনৰ সকডলা ৰাজহুৱা লফাংক আৰু ননয়নন্ত্ৰত ফস্তু 

 লকন্দ্ৰীয় অথফা ৰানজুক চৰকাৰৰ দ্বাৰা নফডিষ কাৰণৰ ফাডফ ফডনাৱা মান-ফাহন 

 নচডুুল কভানচয ডয়ল লফাংক 

 ডাক নফবাগ 

 

1. লক্ষত্ৰীয় স্তৰত কাভ কৰা, লচাৱা-নচতা কৰা আৰু ভূলুায়ন কৰাডটা ঞ্জীয়কসকলৰ দানয়ত্ব। 
2. ঞ্জীয়কসকডল প্ৰানধকৰনক অথফা প্ৰানধকৰনৰ পালৰ ৰা অহা নমডকাডনা ফুনিক লতঁৰ অধীনত থকা ঠাইৰ সীনভত প্ৰডৱিানধকাৰ নদফ 

অথফা আৰু ঞ্জীয়কৰ চৰত থকা নমডকাডনা নকতা, লৰকডয , দস্তাডফজ আৰু কনিউটাৰৰ ডাটা সীভীত ভাত্ৰাত প্ৰানধকৰন অথফা 
প্ৰানধকৰনৰ হহ অহা নমডকাডনা অনু ফুনিক আগফঢ়াই নদফ আৰু দস্তাডফজ আৰু অনু ফস্তুৰ নকডলা লমাগাৰ নদফ মদডুহ প্ৰানধকৰডন বাডফ লম 

লসইডফাৰ ভূলুায়নৰ ফাডফ প্ৰডয়াজনীয়। 
3. ঞ্জীয়ডক ঞ্জীয়নৰ সভয়ত লগাডটাৱা তথুডফাৰ CIDRত আল‟ড কৰাৰ ফানহডৰ অনু লকাডনা কাৰণৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কনৰফ লনাৱানৰফ। 
4. ঞ্জীয়কসকডল ননজৰ লৱফচাইটত ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ লসৱা, ফুনিসকলৰ লপানৰ নম্বৰৰ লগডত, ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰএ ঠিকনা আৰ ু

আৱাসীসকলৰ ফাডফ উলব্ধ সকডলা লসৱাৰ মযাে আৰু সঠিক তথু লদখুৱাফ লানগফ। 
5. ঞ্জীয়কসকডল এই কথাডটা নননিত কনৰফ লম লতঁডলাডক ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ কাভৰ ফাডফ  ফাডফ ননমুনি নদয়া নমডকাডনা 

ফুনি/এডজঞ্চী সঠিক আৰু কাভ কনৰফ ৰা অৱস্থাত থাডক, এডনকুৱা অৱস্থাত থাডক মাডত চাকনৰ কৰা অথফা ননমুনি লাৱাৰ আগত লসই 

লক্ষত্ৰত কানৰকনৰ অনবজ্ঞতা অথফা প্ৰনিক্ষণ থাডক। 
6. ঞ্জীয়কসকডল ঞ্জীয়নৰ কাভডফাৰ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় তৃতীয় ক্ষৰ দলক নদয়াত ফাধা 

নদফ। ঞ্জীয়ডক তৃতীয় ক্ষৰ দ্বাৰা ক্ষত্ৰৰ স্তৰত কাভ কৰা ভানুহ আননফলল অনুভনত 

প্ৰদান কনৰফ াডৰ মনদডহ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ এইডটা কথাৰ নফতাং তথু নদডয় লম লসই 

কাভ কৰা ভানুহসকল ক‟ৰ ৰা অনা হহডছ। 
7. ঞ্জীয়কসকডল সকডলা সভয়ডতবৰবশে Aত নদয়াভডত আচৰণ নফনধ ভানন চনলফ 

লানগফ। 
8. ঞ্জীয়কসকডল প্ৰানধকৰডন সভডয়-সভডয় নদয়া সকডলা প্ৰনিয়া, নীনত আৰু ননডদযিনা, 

লছকনলষ্ট, পভয আৰু লটভডিট ভানন চনলফ লানগ আৰু লগডত এইডটা কথা নননিত কনৰফ 

মাডত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ এই সকডলাডফাৰ ভানন চডল। 
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ঞ্জীেন এডজঞ্চীসভূহৰ এভডডন ডভি 

 

1. প্ৰানধকৰডন এটা অ‟লন নৰকুডৱষ্ট পৰ এভডডনলডভণ্ট (RFE) প্ৰনিয়াৰ দ্বাৰা ঞ্জীয়ন 

এডজঞ্চীসভূহ এভডডনল কনৰফ আৰু এভডডনলডভণ্টৰ ফাডফ লমাগুতা, ননয়ভ আৰু চতয াৱলী 
প্ৰানধকৰডন সভডয়-সভডয় হক থানকফ। ইচ্ছকু এডজঞ্চীসভূডহ এভডডনলডভণ্টৰ ফাডফRFEৰ 

কানৰকনৰ আৰু নফনত্তয় লমাগুতা ূণয কনৰফ লানগফ। 

2. প্ৰানধকৰডন এডজঞ্চীসভূহৰ আডফদনডফাৰ চাফ আৰু লমাগু এডজঞ্চীসভূহক RFEৰ 

প্ৰডয়াজনডফাৰ ূণয কৰাৰ াচত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী নহচাড ননমুনি নদফ। 

3. প্ৰানধকৰডন এটা ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী লকাড নদফ নমডটা ফুৱহাৰ কনৰ ঞ্জীয়ডক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীক CIDRহল অন ফ‟ডয  কৰাফ ানৰফ। 

4. প্ৰানধকৰডন নঞ্জয়কক এটা উমুি স্ক্ৰীননাং আৰু ননমুনি প্ৰনিয়াৰ াচত কনৰ অনু এডজঞ্চীক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী নহচাড ননমুনি নদফলল 

অনুভনত নদফ াডৰ। 

5. লক্ষত্ৰীত স্তৰত কাভ কৰা আৰু ভূলুায়নৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী দায়ী হ‟ফ। 

6. ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় প্ৰানধকৰনক অথফা প্ৰানধকৰনৰ পালৰ ৰা অহা নমডকাডনা ফুনিক লতঁৰ অধীনত থকা ঠাইৰ সীনভত প্ৰডৱিানধকাৰ 

নদফ অথফা আৰু ঞ্জীয়কৰ চৰত থকা নমডকাডনা নকতা, লৰকডয , দস্তাডফজ আৰু কনিউটাৰৰ ডাটা সীভীত ভাত্ৰাত প্ৰানধকৰন অথফা 
প্ৰানধকৰনৰ হহ অহা নমডকাডনা অনু ফুনিক আগফঢ়াই নদফ আৰু দস্তাডফজ আৰু অনু ফস্তুৰ নকডলা লমাগাৰ নদফ মদডুহ প্ৰানধকৰডন বাডফ লম 

লসইডফাৰ ভূলুায়নৰ ফাডফ প্ৰডয়াজনীয়। 

7. ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ ঞ্জীয়নৰ সভয়ত লগাডটাৱা তথুডফাৰ CIDRত আল‟ড কৰাৰ ফানহডৰ অনু লকাডনা কাৰণৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কনৰফ 

লনাৱানৰফ। 

8. ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম লতঁডলাডক ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ কাভৰ ফাডফ  ফাডফ ননমুনি নদয়া নমডকাডনা 
ফুনি/এডজঞ্চী সঠিক আৰু কাভ কনৰফ ৰা অৱস্থাত থাডক, এডনকুৱা অৱস্থাত থাডক মাডত চাকনৰ কৰা অথফা ননমুনি লাৱাৰ আগত লসই 

লক্ষত্ৰত কানৰকনৰ অনবজ্ঞতা অথফা প্ৰনিক্ষণ থাডক। 

9. ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ সকডলা সভয়ডত বৰবশে Aত নদয়াভডত আচৰণ নফনধ ভানন চনলফ লানগফ। 

10. নঞ্জয়ন এডজঞ্চীসভূডহ প্ৰানধকৰডন সভডয়-সভডয় নদয়া সকডলা প্ৰনিয়া, নীনত আৰু ননডদযিনা, লছকনলষ্ট, পভয আৰু লটভডিট ভানন চনলফ লানগ 

আৰু লগডত এইডটা কথা নননিত কনৰফ মাডত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ এই সকডলাডফাৰ ভানন চডল। 
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বঞ্জেন কভচচাৰী- অহচ ো, বূবভকা আৰু িাবেত্ব 

 

 
মচডফক্ষ্ক লকান আৰু লেওোঁৰ অহচ োসভূহ বক বক? 

ঞ্জীয়ডন এডজঞ্চীডয়  ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰসভূহ চলাফলল আৰু ননয়নন্ত্ৰত কনৰফলল এজন মযডফক্ষকক ননমুনি নদডয়। প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত 

এজনলক প্ৰভানণত মযডফক্ষক থকাডটা অননফাময। এই বূনভকাৰ ফাডফ ফুনিজডন তলৰ অহয তাসভূহ ূণয কনৰফ লানগফ: 

 ফুনিজন ১৮ ফছৰ অথফা তাতলক লফনছ ফয়সৰ হ‟ফ লানগফ 

 ফুনিজন ১০+২ হ‟ফ লানগফ আৰু স্দাতক নডগ্ৰীধাৰী হ‟ফ লানগফ 

 ফুনিজডন আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীবুি হহ থকা হ‟ফ লানগফ আৰু লতঁৰ/তাইৰ আধাৰ নম্বৰ থানকফ লানগফ 

 ফুনিজনৰ বাল ফুজািনি থানকফ লানগফ আৰু কনিউটাৰ চডলাৱা অনবজ্ঞতা থানকফ লানগফ আৰু লক্ষত্ৰীয় বাষা আৰু 
িাঞ্চনলটাডৰষুনৰ লগত সহজ অনুবৱ কৰা হ‟ফ লানগফ। 

 ফুনিজডন প্ৰভানণকৰক ৰীক্ষাত ফহাৰ আগডতআধাৰ ঞ্জীয়ন/ উন্ননতকৰণৰ ফাডফ প্ৰানধকৰনৰ লৱফচাইটত থকা সকডলানখনফ ফস্তু 

নঢ়ফ লানগফ। 

 ফুনিজডন প্ৰানধকৰডন ননমুনি নদয়া এখন ৰীক্ষা আৰু প্ৰভানণকৰণ এডজঞ্চীৰ ৰা এখন “মচডফক্ষ্কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াফ লানগফ 

 ভনে ৰাবিফ: এিন “মচডফক্ষ্কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াড ই প্ৰাথ্ীজডন ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ কবৰফ লনাৱাবৰফ মবিডহ 

প্ৰাবধকৰডন এডভডডন  কৰা ঞ্জীেন এডজঞ্চীসভূহে বনমুবি নাাে 

প্ৰভাবণকৰন লাৱাৰ াচে আৰু EAৰ মচডফক্ষ্ক বহচাড কাভ কৰাৰ আগে: 

 ফুনিজন প্ৰানধকৰনত নদয়া ননডদযিনাৰ ভডত ঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী এটাত ননমুনি াফ লানগফ আৰু এনিডবটড 

হহ থানকফ লানগফ। 

 ফুনিজডন ঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগত স্থানীয় কামযালয়/ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় নদয়া প্ৰনিক্ষণ ললাৱা হ‟ফ লানগফ 

 

EAৰ মচডফক্ষ্কৰ িাবেত্বসভূহ বক বক? 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত মযডফক্ষকৰ দানয়ত্বডটা হহডছ নৰকল্পনা কৰা আৰু ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত প্ৰডয়াজন লহাৱা সকডলাডফাৰ ফস্তু আৰু অনু প্ৰডয়াজনডফাৰ ুণয 
কৰা, ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত প্ৰানধকৰনৰ ননডদযিনা ভডত নঞ্জয়ন লষ্টচন স্থান কৰা (বৰবশে B – ঞ্জীেন লকন্দ্ৰ িানৰ লছকব ে), 

ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ কৰা আৰু লকন্দ্ৰত লহাৱা কাভডফাৰৰ মযডফক্ষণ কৰা। ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত মযডফক্ষক নহচাড কাভ কডৰাডত মযডফক্ষডক তলত 

Supervisor 
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উডেনখত কথাসভূহ নননিত কডৰ: 

ঠাইিন সাজ ুসহ থ্কা 

 ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডফাৰক ঞ্জীয়ন লষ্টচন আৰু লকন্দ্ৰ স্থান কৰাত সহায় কনৰফলল 

প্ৰানধকৰডন নদয়া ঞ্জীেন লকন্দ্ৰ িানৰ লছকব েিন হতয়াৰ আৰু লমাগাৰ কৰক। 
এই তানলকাখন ফুৱহাৰ কনৰ মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম লতঁৰ 

দানয়ত্বত থকা ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ সকডলানখনন প্ৰডয়াজন ূণয হহডছ। প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰ 

আৰম্ভ কৰাৰ আগত অথফা এসোহৰ ভূডৰ ভূডৰ লতঁ এই লছকনলষ্টখন ূণয কনৰ চহী 
নকনৰফ লানগফ (নমডটাডৱই আগডত হয়)। ঞ্জীয়ক/প্ৰানধকৰন আৰু লতঁডলাডক ননফযাচন 

কৰা কাভ কৰা মযডফক্ষক/এডজঞ্চীডফাডৰ াচত চাফলল/ভূলুায়ন কনৰফলল এই 

তানলকাখন বালদডৰ ৰানখফ লাডগ। 
 আধাৰ ক্লাডয়ণ্ট ইঞ্চটল আৰু ৰীক্ষা কডৰাৱা ললট/লডক্সট স্থান কৰাডটা মযডফক্ষকৰ দানয়ত্ব, ম‟ত সকডলাডফাৰ মন্ত্ৰ লমডন 

STQCৰ দ্বাৰা প্ৰভানণত ফায়‟লভনিক ললাৱা মন্ত্ৰ, GPS মন্ত্ৰ আৰু নপ্ৰণ্টাৰৰ কাভ লেনাৰ থাডক আৰু এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম 

সকডলাডফাৰ মন্ত্ৰ আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ কাভ কডৰাফ ৰা অৱস্থাত আডছ 

 এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত লিহতীয়া আধাৰ ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্ট/উন্নত চপডৱৱৰ  ইঞ্চটল কৰা আডছ 

 আধাৰ কন্দ্ৰৰ ঠাইনখনন মাডত নৰষ্কাৰ-নৰচ্ছন্ন, চাপ-নচকুন, বালদডৰ লালন-ালন কৰা আৰু নফজলুী/জইুডয় ক্ষনত কনৰফ লনাৱাৰা 
অৱস্থাত আডছ এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ 

 সাধাৰণ ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ তথু মাডত প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত (স্থানীয় বাষা আৰু ইাংৰাজীত) অননফামযবাডৱ নদয়া আডছ এই কথা 
নননিত কনৰফ লাডগ: 

– ঞ্জীেকৰ নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ 

– বঞ্জেন এডজঞ্চীৰ নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ 

– ঞ্জীেন লকন্দ্ৰে থ্কা EA মচডফক্ষ্কৰ নাভ, লকাড আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ 

– মচডফক্ষ্কৰ বফৰুডে লগাচৰ বিোৰ ফাডফ এস্কাড ষযন লভবিক্স 

– ঞ্জীেন লকন্দ্ৰৰ কাভ কৰা সভে আৰু ফন্ধৰ বিন 

– UIDAIৰ সহােকাৰী নম্বৰ: 1947 আৰু ই-লভই  id: help@uidai.gov.in 

– আধাৰ ঞ্জীেন/ উন্নবেকৰণৰ ফাডফ প্ৰডোজনীে িস্তাডফজসভূহ 

– আধাৰ সম্পকীৰ লসৱাসভূহৰ ফাডফ ল াৱা ভাচু ৰ োব কা 

 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম ঞ্জীয়ক/প্ৰানধকৰডন নদয়া আধাৰ IECৰ ফস্তুনখননডকয ন্দ্ৰডটাত বালদডৰ লদখুৱাই ৰখা হহডছ, 

UIDAIৰ ননডদযিনাৰ ভডত। 

 এই কথা নননিত কনৰফ লম ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত সঞ্চালক আৰু অনু কভযচাৰীডয় আৱাসীৰ লগত বালদডৰ ফুৱহাৰ কডৰ আৰু লমনতয়া 
সঞ্চালডক লক্ষাব লদখুৱা আৱাসীসকলক ননয়ন্ত্ৰন কনৰফ লনাৱাডৰ লমনতয়া অিানেকৰ নৰডৱি সৃনষ্ট নহ‟ফৰ ফাডফ দানয়ত্ব ল‟ফ লানগফ  

 মনদ ইউননপভয নদয়া হহডছ লতডে এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত কভযচাৰীসকডল লসই তুননপভয নৰধান কডৰ মাডত আৱাসীসকলৰ 

সহায়ৰ প্ৰডয়াজন হ‟লল কভযচাৰীসকলৰ সহজডত নচনন ায় 

 ঞ্জীয়ক/প্ৰানধকৰনৰ অনুভনত লনাডলাৱালক লকাডনা ঠাইডত ঞ্জীয়নৰ কাভ মাডত হাতত নলয় 
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বনজডক আৰু আনক অন ফ‟বডচ াং কৰা 

 মডফক্ষডক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীক ননজৰ “অন ফ‟বডচ াং পভচ” প্ৰডয়াজনীয় দস্তাডফজসভূহৰ 

লগত নদফ লানগফ নমডফাৰক আডকৌ নসহঁডত হফধতাকৰণৰ ফাডফ “প্ৰানধকৰনৰ স্থানীয় 

কামযালয়”হল ঠিয়ায়। 
 হফধতাকৰণৰ াচত প্ৰানধকৰনৰ স্থানীয় কামযালডয় লসই ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ অন ফ‟নডয াং 

গ্ৰহণ/নাকচ কনৰফ াডৰ 

 তাৰাচত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় মযডফক্ষকৰ ফায়‟লভনিক আধাৰ ক্লাডয়ণ্ট চপটডৱৰত 

ললাৱাৰ াচত লতঁক লমাগ কনৰফ আৰু ঞ্জীয়ন লভনচন চলাফলল এটা য়ুজাৰডনভ আৰু 
াচৱডয  নদফ 

 ঞ্জীবুকু য়ুজাৰৰ অথয হহডছ লম য়ুজাৰজনৰ প্ৰানধকৰনৰ লগত ফায়‟লভনিক তথুৰ হফধতাকৰন সপলতাডৰ ূণয হহডছ আৰু ঞ্জীয়ন 

লকন্দ্ৰৰ ল‟লকল ডাটাডফচত ৰখ হহডছ। 
 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম সকডলা “সঞ্চালক”লকা সাধাৰণ প্ৰভাণীকৰণৰ ফাডফ লষ্টচনতঅন-ফ‟ডয  কৰা হহডছ 

লকন্দ্ৰৰ কাভ বনেন্ত্ৰণ কৰা 

 প্ৰডয়াজন হ‟লল মযডফিডক সঞ্চালকৰ কাভ কনৰফ লানগফ 

 মযডফক্ষকজডন প্ৰানধকৰডন সভডয় সভডয় নদয়া ঞ্জীয়নৰ লগত জনিত লিহতীয়া ননডদযিনা 
আৰু নীনতৰ নফষডয় জাননফ লানগফ 

 মযডফক্ষডক ননজৰ ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত নঞ্জয়নৰ কাভডটা চায়। লতঁ এই কথা নননিত কডৰ 

মাডত UIDAIলয় নদয়া ঞ্জীয়নৰ প্ৰনিয়া আৰু ননডদযিনাসভূহ বালদডৰ ালন কৰা হহডছ 

আৰু উন্নত ভানৰ ডাটা ললাৱা হহডছ 

 মযডফক্ষডক ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্টত থকা “আধাৰ সন্ধান কৰক সুনফধা” ফুৱহাৰ কনৰ এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম নমসকল আৱাসীই 

নতুন ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আনহডছ লতঁডলাডক আগডত লকনতয়া আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন কৰা নাই 

 মযডফক্ষডক আৱাসীক এই আশ্বাস নদফ লাডগ লম লতঁৰ ফায়‟লভনিক লকৱল আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কৰা হ‟ফ 

 মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম আৱাসীই মাডত আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ নদয়া পভযখন শুদ্ধলক ুৰাই আননডছ 

আএউ লেননাংৰ ফাডফ আচল দস্তাডফজসভূহ আননডছ 

 মযডফিডক ই কথাডটা ননিনিত কনৰফ লাডগ লম উন্ননতকৰণৰ লক্ষত্ৰত লকৱল প্ৰডয়াজনীয় ফস্তুডফাৰ লছক কৰা হহডছ, সিূণয তথুডফাৰ 

নহয় মাডত লগাডটাৱা ডাটাৰ নকল নহয়, উদাহৰণস্বৰূড মনদ ঠিকনাৰ উন্ননতকৰণ কনৰফ লাডগ লতডে লকৱল ঠিকনাৰ লছক ফক্সডটা 
ননফযাচন কনৰফ লাডগ 

 মচডফক্ষ্ডক আৱাসীৰ “ফাে‟লভবিক ফযবেক্ৰভ” থ্াবকড  আধাৰ ক্লাডেিে থ্কা প্ৰবেডটা ঞ্জীেন “চাইন অপ” কবৰফ 

 াডগ 

 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম প্ৰনতজন সঞ্চালডক সকডলানখনন কথা জাডন আৰু আৱাসীৰ ঞ্জীয়নৰ ডাটা চাঁডত চাফলগা 
গুৰুত্বূণয কথানখননৰ এখন নপ্ৰণত কৰা কন লতঁৰ চৰত থাডক মাডত 

 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম সঞ্চালকগৰাকীডয় আৱাসীৰ ৰা ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ দাটা লডত ডাটানখনন 

বালদডৰ চায় আৰু আৱাসীই লকাৱাভডত শুধৰায় 

 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম সঞ্চালডক প্ৰনতডটা আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ াচত মাডত ননজৰ ফায়‟লভনিক ননিয়তা 
নদডয়  

 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম প্ৰডতাডটা ঞ্জীয়ন কৰাৰ াচত মাডত স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কৰা হহডছ আৰু আৱাসীই তাত চহী 
কনৰডছ 
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 মযডফক্ষডক এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম নৰচয়/সিকয /ঠিকনা/জন্ৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ আচল দস্তাডফজসভূহ ফুৱহাৰ কৰা হহডছ আৰু 
চহী কৰা স্বীকৃনত নি লেন কৰা হহডছ  

 মযডফক্ষডক নদনডটাৰ লিষত এখন নভটাং ানতফ াডৰ মাডত নদনডটাত লহাৱা নফনবন্ন ঘটনা আৰু সভূহীয়া গান লাৱা মায় 

 মযডফক্ষডক নদনডটাৰ লিষত লকন্দ্ৰৰ ফস্তুসভূহ নকভান আডছ লসইডটা নহচা ল‟ফ আৰু নছনদনাৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ লফয়া মন্ত্ৰ, হাডয ডৱৰ 

আৰু অনু ফস্তু মাডত সলাই নদয়া হয় তাৰ ফাডফ নফনহত দডক্ষ ল‟ফ 

 আঁডচাৰ, প‟কাচ লনাডহাৱা ছনফ, আধা ছনফ অহাৰ ফাডফ সভডয় সভডয় মন্ত্ৰডফাৰ ৰীক্ষা কৰক। মনদ লতডন লকাডনা সভসুা আডছ লতডে 

লসই কথাডটা জনিত হহ থকা নঞ্জয়ন এডজঞ্চীৰ লভডনজাৰ/ HQক জনাফ লাডগ আৰু ফস্তু সলাফলল অনুডৰাধ কনৰফ লাডগ 

 ননিত কৰক মাডত সকডলা মন্ত্ৰ আৰু কনিউটাৰসভূহ ফন্ধ কনৰ লথাৱা আডছ মাডত দঘুযটনাৰ ৰা আঁতডতা থকা হয় 

 সকডলা মন্ত্ৰ আৰু অনু ফস্তুৰ ফাডফ সুৰক্ষা ফুৱস্থা নননিত কনৰফ লাডগ 

 নদনডটাৰ লিষয় নফডিষ নৰ‟টয  মাডত ক্লাডয়ণ্টত থাডক, ননফযানচত সভয়ৰ ফাডফ মাডত EAৰ কাভসভূহত সুনফধা হয়। মযডফক্ষডক এই 

নৰ‟টয সভূহ ফুৱহাৰ কনৰ প্ৰনতনদডন লকন্দ্ৰডটা ননয়ন্ত্ৰণ কনৰফ াডৰ 

 মযডফক্ষডক এই কথাডটা নননিত কনৰফ লম কভযচাৰীসকডল মাডত আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ সভয়ত নীনতসভূহৰ খুউফ বালদডৰ 

মাডত ভানন চডল আৰু উডেনখত ভাচুলতলক অলডা লফনছ ধন দাফী নকডৰ 

 আধাৰ ঞ্জীয়নৰ সভয়ত লগাডটাৱা ডাটাসভূহ লগান আৰু সুৰনক্ষত কনৰ ৰখাডটা মযডফক্ষকৰ দানয়ত্ব 

GPSৰ  ‟লকষযন, লফকআ, চাইাংক আৰু এক্স‟টচ  

 মযডফক্ষডক প্ৰানধকৰনৰ ননডদযিনাভডত নদনডটাত দফুাৰলক মাডত সকডলা ঞ্জীয়নৰ 

ডাটানখনন লফকআ কৰা হয় এই কথা নননিত কডৰ। ষডতচনৰ নম্বৰ আৰু তানৰখডটা 
লৰকডয  কনৰফ লাডগ মাডত এই কথা নননিত হয় লম সকডলানখনন লষ্টচনৰ লফকআ কৰা 
হহ হগডছ আৰু এটাই থানক লমাৱা নাই। 

 GPSৰ ক‟অনডয ডনট লকইটা হদননকবাডৱ মাডত নঞ্জয়ন ক্লাডয়ণ্ট ফুৱহাৰ কৰা আগত 

ললাৱা হয় এই কথাডটা মযডফক্ষডক নননিত কনৰফ লাডগ 

 মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰডফাৰ ননম্নতভ প্ৰনত 

10নদনৰ ভুডৰ ভুডৰ চাইাংক কৰা হয় 

 মযডফক্ষডক সভয়ভডত, ভাডন প্ৰনত 5 নদনৰ ভুডৰ ভুডৰ প্ৰানধকৰনৰ চাবয াৰত আল‟ড 

কনৰফলল সকডলানখনন ঞ্জীয়নৰ ডাটা এক্স‟টয  কৰাডটা ননয়ন্ত্ৰন কডৰ । 
 এক্স‟টয  কৰা ডাটানখননৰ ফাডফ ঞ্জীয়ডক এখন লৰনজষ্টাৰ ফনাফ লাডগ। তানৰখ, লষ্টচন নম্বৰ আৰু প্ৰনতডটা লষ্টচনত এক্স‟টয  কৰা 

লকটৰ লৰকডয  কনৰফ লাডগ মাডত াচত লকাডনা অসুনফধা নহয়  

বিনডটাৰ লশষে ভূ যােন/শুধৰবণ 

 মযডফক্ষডক নদনডটাৰ লিষত সকডলানখনন ঞ্জীয়ন ভূলুায়ন কনৰফ লানগফ, এইডটা নননিত কনৰফলল 

মাডত প্ৰনতজন আৱাসীৰ ফাডফ আধাৰ ক্লাডয়ণ্টত বডৰাৱা ডাটাডফাৰ শুদ্ধ 

 মযডফক্ষডক নদনডটাৰ লিষত ভূলুায়ন কনৰফলল লগৰ এজন সঞ্চালকক অন ফ‟ডয  কৰাফ াডৰ। বকন্তু 

ঞ্জীেন কৰা সঞ্চা কজডন বনডজ ঞ্জীেন কৰা লডকটসভূহ ভু যােন কবৰফ লনাৱাবৰফ। 
 বডৰাৱা ডাটাত বুল/অনভল হ‟লল আৱাসীজনক শুধডৰাৱা সভয়ৰ নবতৰত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰলল আনহফলল 

ক‟ফ লাডগ। নদনডটাৰ লিষৰ ভূলুায়নৰ াচত মযডফক্ষডক ননজৰ আঙুনলৰ চা নদ চাইন অপ কনৰফ 

লাডগ। 
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 শুধৰনণৰ ফাডফ ৰখাই লথাৱা আৱাসীৰ লডকটডটা আৱাসীজনৰ ডাটা শুধডৰাৱাৰ াচত মযডফক্ষডক লভনুডৱলী আৱাসীৰ গ্ৰহণ/নাকচ 

কনৰফ আৰু মনদ নাকচ কডৰ লতডে সঠিক কাৰণ লদখুৱাফ 

কাভৰ লচাৱা-বচো কৰা 

 মযডফক্ষডক প্ৰানধকৰন/ঞ্জীয়কৰ ভননটৰৰ লগত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ কাভনখনন 

লচাৱা-নচতা কৰা আৰু ভূলুায়ন কৰাত সহায়-সহডমাগ কনৰফ আৰু প্ৰশ্নসভূহৰ নমভান 

ানৰ নসভান বাললক উত্তৰ নদফ। কাভ কৰা সভয়ত মযডফক্ষকৰ তথু লৰকডয  কৰা 
হয় আৰু কাভ কৰা লচাৱা-নচতা কৰা ছীটত চহী কডৰ। 

 মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কডৰ লম ভূলুায়নৰ পীডডফক, মনদ আডছ, লতডে তাক 

ঞ্জীয়নৰ কাভ আৰু ডাটাৰ ভানৰ ফাডফ প্ৰনিয়াডটাত লগাই নদয়া হয় 

 

 

সঞ্চা ক লকান আৰু লেওোঁৰ অহচ োসভূহ বক বক? 

সঞ্চালকৰ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় ঞ্জীয়ন লষ্টচনত ঞ্জীয়নৰ কাভৰ ফাডফ ননমুনি নদডয়। 
এই বূবভকাৰ ফাডফ ফযবিজডন ে ৰ অহচ োসভূহ ণূচ কবৰফ  াবগফ: 

 ফুনিজন ১৮ ফছৰ অথফা তাতলক লফনছ ফয়সৰ হ‟ফ লানগফ 

 ফুনিজন ১০+২ হ‟ফ লানগফ আৰু স্দাতক নডগ্ৰীধাৰী হ‟ফ লানগফ 

 ফুনিজডন আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীবুি হহ থকা হ‟ফ লানগফ আৰু লতঁৰ/তাইৰ আধাৰ নম্বৰ থানকফ লানগফ 

 ফুনিজনৰ বাল ফুজািনি থানকফ লানগফ আৰু কনিউটাৰ চডলাৱা অনবজ্ঞতা থানকফ লানগফ আৰু লক্ষত্ৰীয় বাষা আৰু 
িাঞ্চনলটাডৰষুনৰ লগত সহজ অনুবৱ কৰা হ‟ফ লানগফ। 

 ফুনিজডন প্ৰভানণকৰক ৰীক্ষাত ফহাৰ আগডত আধাৰ ঞ্জীয়ন/ উন্ননতকৰণৰ ফাডফ প্ৰানধকৰনৰ লৱফচাইটত থকা সকডলানখনফ ফস্তু 

নঢ়ফ লানগফ। 

 ফুনিজডন প্ৰানধকৰডন ননমুনি নদয়া এখন ৰীক্ষা আৰু প্ৰভানণকৰণ এডজঞ্চীৰ ৰা এখন “সঞ্চা কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াফ লানগফ 

 ভনে ৰাবিফ: এিন “সঞ্চা কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াড ই প্ৰাথ্ীজডন ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ কবৰফ লনাৱাবৰফ মবিডহ প্ৰাবধকৰডন 

এডভডডন  কৰা ঞ্জীেন এডজঞ্চীসভূহে বনমুবি নাাে 

সঞ্চা ক বহচাড কাভ কৰাৰ আগে: 

 ফুনিজন প্ৰানধকৰনত নদয়া ননডদযিনাৰ ভডত ঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী এটাত ননমুনি 

াফ লানগফ আৰু এনিডবটড হহ থানকফ লানগফ। 

 ফুনিজডন স্থানীয় কামযালয়/ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ প্ৰনিয়া আৰু আধাৰ ঞ্জীয়ন 

কডৰাডত ফুৱহাৰ কৰা মন্ত্ৰ আৰু ফস্তু ফুৱহাৰ কনৰফলল নিডকাৱা প্ৰনিক্ষণ ল‟ফ লানগফ 

 প্ৰভানণকৰণ ৰীক্ষা নদয়াৰ আগডত ফুনিজডন প্ৰানধকৰনৰ লৱফচাইটত থকা আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ 

ৰত সিূণয প্ৰনিক্ষনৰ ফস্তু নঢ়ফ লানগফ 

 ফুনিজডন স্থানীয় বাষাৰ কীফ‟ডয  আময িাঞ্চনলটাডৰষুনৰ লগত সহজ অনুবৱ কনৰফ লানগফ 

Operator 
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সঞ্চা কৰ অন-ফ‟বডচ াং 

সঞ্চালডক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীক ননজৰ “অন ফ‟বডচ াং পভচ” প্ৰডয়াজনীয় দস্তাডফজসভূহৰ লগত নদফ লানগফ নমডফাৰক 

আডকৌ নসহঁডত হফধতাকৰণৰ ফাডফ “প্ৰানধকৰনৰ স্থানীয় কামযালয়”হল ঠিয়ায়। হফধতাকৰণৰ াচত স্থানীয় 

কামযালডয় লসই ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ লগত অন ফ‟নডয াং গ্ৰহণ/নাকচ কনৰফ াডৰ 

 

তাৰাচত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় সঞ্চালকৰ ফায়‟লভনিক আধাৰ ক্লাডয়ণ্ট চপটডৱৰত ললাৱাৰ াচত লতঁক লমাগ 

কনৰফ আৰু ঞ্জীয়ন লভনচন চলাফলল এটা য়ুজাৰডনভ আৰু াচৱডয  নদফ। ঞ্জীবুি য়ুজাৰৰ অথয হহডছ লম 

য়ুজাৰজনৰ প্ৰানধকৰনৰ লগত ফায়‟লভনিক তথুৰ হফধতাকৰন সপলতাডৰ ূণয হহডছ আৰু ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ 

ল‟লকল ডাটাডফচত ৰখা হহডছ। 

 

আৱাসীৰ ঞ্জীেন কডৰাডে সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্ডক ভনে ৰাবিফ  গা লকইোভান গুৰুত্বণূচ কথ্া 

 প্ৰনতনদডন ঞ্জীয়ন আৰম্ভ লহাৱাৰ আগত GPS 

ক‟অনডয ডনট ললাৱা 

 প্ৰনতডটা লগ-ইনত এইডটা কথা নননিত কনৰফ 

মাডত কনিউটাৰডটাৰ তানৰখ আৰু সভয় 

ফতয ভানৰ সভয় আৰু তানৰখৰ লগত নভনল আডছ 

 ঞ্জীয়ন কনৰফলল আধাৰ ক্লাডয়ণ্টত আডানাৰ ননজৰ সঞ্চালক IDমাডত ফুৱহাৰ কডৰ এইডটা নননিত কৰক, আৰু 
আডানাৰ ঠাইৰ ৰা আঁতনৰ মাডত আডফদনখন লগ অপ কনৰফলল নাাহনৰফ মাডত লকাডন ঞ্জীয়নৰ ফাডফ 

আডানাৰ লগ-ইন নৱড‟ ফুৱহাৰ কনৰফ লনাৱাডৰ। 

 আৱাসীক আশ্বাস নদফলল আৰু ডাটা ললাৱাডটা সহজ 

হ‟ফৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ প্ৰনিয়াৰ নফষডয় 

িনফডিষ লকাৱা 

 আডানাৰ লষ্টচনৰ গঠন প্ৰানধকৰনৰ ননডদযিনা 
ভডত কৰা হহডছ এইডটা কথা নননিত কৰক 

 

 নতুন নঞ্জয়ন কৰাৰ আগত ক্লাডয়ণ্টত থকা “আধাৰ সন্ধান কৰক সুনফধা” ফুৱহাৰ কনৰ এই কথা নননিত কৰা 
লম ফানসন্দজডন আগডত লকনতয়া আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন কৰা নাই 

 লডভ‟গ্ৰানপক নফৱৰণ লমডন নাভ, জন্ৰ তানৰখ আৰু 
ঠিকনা, ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু ই-লভইল উন্ননতকৰণ 

কনৰফলল উন্নবেকৰণ ক্লাডেি  াইট ফুৱহাৰ 

কনৰফ লাডগ আৰু অনু লডভ‟গ্ৰানপক/ফায়‟লভনিক 

উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ECMP ফুৱহাৰ কনৰফ লাডগ 

 আৱাসীই নঞ্জয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ নদয়া 
অনুডৰাধৰ ফাডফ মাডত সকডলা আচল দস্তাডফজ 

আননডছ আৰু লসই দস্তাডফজসভূহ মাডত 

ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ অহা আৱাসীজনৰ 

হয় এইডটা নননিত কৰক 

 আৱাসীসকডল মাডত বনৱষুতৰ লমাগাডমাগ আৰু অনু ফুৱহাৰ লমডন OTP নবনত্তক হফধতাকৰণ আৰু অনলাইন 

আধাৰ উন্ননতকৰনৰ ফাডফ ননজৰ ভ‟ফাইল নম্বৰডটা মাডত নদডয় এইডটা নননিত কৰক 

 এইডটা কথা নননিত কনৰফ লম আৱাসীৰ আধান 

ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযখনৰ হফধতা সিন্ন কৰা 
হহডছ আৰু তাত হফধতাকৰণকতয াৰ চহী/ফুঢ়া 
আঙুনলৰ চা আৰু ষ্টাি/প্ৰাৰনম্ভক থাডক পভযখনত 

আৱাসীজনৰ (প্ৰাথী) চহী/ফুঢ়া আঙুনলৰ চাডা 
থানকফ লানগফ। 

 এইডটা কথা নননিত কৰক লম আৱাসীজনক 

বালদডৰ লকাৱা হহডছ লম লতঁ/তাইৰ 

ফায়‟লভনিক লকৱল আধাৰ 

ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কৰা হ‟ফ 

আৰু অনু লকাডনা কাৰণৰ ফাডফ নহয়। 
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 নৰয়ালৰ ভূল সদসু/নৰচয়কতয া নবনত্তক ঞ্জীয়নৰ লক্ষত্ৰত নৰয়ালৰ ভূল সদসু/নৰচয়কতয াৰ চহী/ফুঢ়া আঙুনলৰ 

চা পভযখনত থানকফ লানগফ আৰু লগডত অনু তথু নৰচয়কতয া আৰু নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ফাডফ থকা নপল্ডত 

ুৰাফ লানগফ। 

 চপডৱৱৰ  ক্লাডয়ণ্টৰ স্ক্ৰীনত থকা ডাটা ললাৱাৰ িভ 

অনুসনৰ আধাৰ ক্লাডয়ণ্ট চপডৱৱৰত  

(ECMP/UCL) আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপক আৰু 
ফায়‟লভনিক তথু লক 

 ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ সভয়ত আৱাসীৰ 

স্ক্ৰীনখন মাডত সকডলা সভয়ডত অন হহ আডছ 

এইডটা কথা ননডিাত কৰক আৰু আৱাসীজনক 

বডৰাৱা ডাটানখনন ুনৰ ৰীক্ষা কনৰফলল কক 

আৰু চাইন অপ লৰাৰ আগডত আৱাসীৰ লগত 

লডভ‟গ্ৰানকপ ডাটানখনন চাক 

 স্বীকৃনত নিখন নপ্ৰণ্ট আৰু চাইন কনৰ আৱাসীজনক 

নদয়ন আৰু ঞ্জীয়নঅৰ লিষত আৱাসীজনৰ 

অনুভনত হল তাত লতঁৰ চহী লক। 

 এইট নননিত কৰক মাডত ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ 

পভয, আচহ্ল দস্তাডফজ আৰু চহী কৰা অনুভদন 

নিখন ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ ক্লাডয়ণ্টত 

আল‟ড কৰা হহডছ আৰু সকডলাডফাৰ দস্তাডফজ 

আৱাসীজনক ঘুৰাই নদয়া হহডছ। 

 

CELCসঞ্চা ক লকান আৰু লেওোঁৰ অহচ োসভূহ বক বক? 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত ঞ্জীয়ন এজন CELC কনৰফলল সঞ্চালকক ননমুনি নদয়া হয়। এইডটা 
ভনে ৰাবিফ লম CELC সঞ্চা ক জডন লকৱ  বশশুৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ কবৰফ 

াডৰ আৰু োৰ ফাবহডৰ অনয লকাডনা ঞ্জীেন কবৰফ লনাৱাডৰ। 
 

এই বূবভকাৰ ফাডফ ফযবিজডন ে ৰ অহচ োসভূহ ণূচ কবৰফ  াবগফ: 

 ফুনিজন ১৮ ফছৰ অথফা তাতলক লফনছ ফয়সৰ হ‟ফ লানগফ 

 ফুনিজন ১০+২ হ‟ফ লানগফ আৰু স্দাতক নডগ্ৰীধাৰী হ‟ফ লানগফ 

 আাংগনফািী আিা কভীৰ লক্ষত্ৰত দিভ লৰণী উত্তীণয কৰাসকল লমাগু 

 ফুনিজডন আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীবুি হহ থকা হ‟ফ লানগফ আৰু লতঁৰ/তাইৰ আধাৰ নম্বৰ থানকফ লানগফ 

 ফুনিজডন এণ্ড্ৰইড OS থকা এটা স্মাটয  লপান/কনিউটাৰ চডলাৱাৰ প্ৰাথনভক জ্ঞাননখনন থানকফ লানগফ আৰু স্থানীয় বাষাৰ কীফ‟ডয  
আৰু িাঞ্চনলটাডৰষুনৰ লগত সহজ অনুবৱ কনৰফ লানগফ 

 ফুনিজডন প্ৰানধকৰডন ননমুনি নদয়া এখন ৰীক্ষা আৰু প্ৰভানণকৰণ এডজঞ্চীৰ ৰা এখন “CELC সঞ্চা কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াফ লানগফ 

 ভনে ৰাবিফ: এিন “CELC সঞ্চা কৰ প্ৰভাণত্ৰ” াড ই প্ৰাথ্ীজডন ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ কবৰফ লনাৱাবৰফ মবিডহ 

প্ৰাবধকৰডন এডভডডন  কৰা ঞ্জীেন এডজঞ্চীসভূহে বনমুবি নাাে 

CELC সঞ্চা ক বহচাড কাভ কৰাৰ আগে: 

 ফুনিজন প্ৰানধকৰনত নদয়া ননডদযিনাৰ ভডত ঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী এটাত ননমুনি াফ লানগফ আৰু এনিডবটড 

হহ থানকফ লানগফ। 

 ফুনিজডন স্থানীয় কামযালয়/ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় নিশু ঞ্জীয়নৰ প্ৰনিয়া আৰু নিশু ঞ্জীয়নৰ সভয়ত ফুৱহাৰ কৰা CELC লটফডলট 

চলাফলল নিডকাৱা প্ৰনিক্ষণ ল‟ফ লানগফ 
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 প্ৰভানণকৰণ ৰীক্ষা নদয়াৰ আগত ফুনিজডন প্ৰানধকৰনৰ লৱফচাইটত নিশু ঞ্জীয়নৰ ফাডফ থকা সকডলানখনন প্ৰনিিণৰ ফস্তু নঢ়ফ 

লানগফ। 

 CELC সঞ্চালডক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীক ননজৰ “অন ফ‟বডচ াং পভচ” প্ৰডয়াজনীয় দস্তাডফজসভূহৰ লগত নদফ লানগফ নমডফাৰক আডকৌ নসহঁডত 

হফধতাকৰণৰ ফাডফ “প্ৰানধকৰনৰ স্থানীয় কামযালয়”হল ঠিয়ায়। হফধতাকৰণৰ াচত স্থানীয় কামযালডয় লসই ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ লগত 

অন ফ‟নডয াং গ্ৰহণ/নাকচ কনৰফ াডৰ 

 তাৰাচত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় CELC সঞ্চালকৰ ফায়‟লভনিক আধাৰ ক্লাডয়ণ্ট চপটডৱৰত ললাৱাৰ াচত লতঁক লমাগ কনৰফ আৰু 
CELC লটফডলট চলাফলল এটা য়ুজাৰডনভ আৰু াচৱডয  নদফ। 

 ঞ্জীবুি য়ুজাৰৰ অথয হহডছ লম য়ুজাৰজনৰ UIDAIৰ লগত ফায়‟লভনিক তথুৰ হফধতাকৰন সপলতাডৰ ূণয হহডছ আৰু ঞ্জীয়ন 

লকন্দ্ৰৰ ল‟লকল ডাটাডফচত ৰখা হহডছ। 

 

 

সফধোকৰণকেচ াজন লকান আৰু লেওোঁ/োইৰ িাবেত্বসভূহ বক বক? 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত লমনতয়া এজন আৱাসী ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আডহ লতনতয়া লতঁত লডভ‟গ্ৰানপক তথুডফাৰ লতঁ নদয়া দস্তাডফজসভূহৰ ৰা 
ললাৱা হয় 

 আৱাসীজডন জভা কৰা দস্তাডফজসভূহৰ প্ৰভানণকৰণ দস্তাডফজৰ হফধতা ননধযাৰণ কৰা নফষয়াসকডল কডৰ। এই নফষয়াসকলডক 

হফধতাকৰণকতয া ফুনল লকাৱা হয় 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত থকা হফধতাকৰণকতয াজডন আৱাসীজডন নদয়া দস্তাডফজসভূহ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযৰ লগত নভলাই তাৰ হফধতা 
ননধযাৰণ কডৰ  

 অৱসৰপ্ৰাে চৰকাৰী নফষয়া, নমসকল এই হফধতাকৰণৰ প্ৰনিয়াডটা বালদডৰ জাডন লতঁডলাকক ঞ্জীয়ডক এই দানৱত্ব নদফ লাডগ মনদডহ 

ঞ্জীয়ডক দস্তাডফজৰ হফধতাকৰণৰ ফাডফ লকাডনা নফষয়া লাৱা নাই 

 চৰকাৰী (লসনা আৰু CPMFলক ধনৰ) আৰু PSU ম‟ত লফাংকডকা ধৰা হয়, তাৰ ‘C’/ ক্লাছ IIIহলডকসকডলা কভযৰত/অৱসৰপ্ৰাে 

কভযচাৰীসকলক হফধতাকৰণকতয াৰ দানয়ত্ব নদয়া হয়। ডাঙৰ চহৰ আৰু লভডিাৰ দডৰ ঠাইত ম‟ত ঞ্জীয়ডক এডন কভযৰত/অৱসৰপ্ৰাে 

চৰকাৰী নফষয়াসকলৰ লসৱাসভূহ ল‟ফ লনাৱাডৰ, লতনতয়া প্ৰানধকৰনৰ স্থানীয় কামযালয়ৰ অনুভনত হল এজন ফানহৰৰ নফডিতাৰ 

লসৱাসভূহ হফধতাকৰণকতয াৰ লসৱা নহচাড ল‟ফ াডৰ। 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত থকা হফধতাকৰণকতয াজন এডকজন নফডিতা, মাক ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী নহচাড কাভ নদয়া হহডছ। ঞ্জীয়ডক এইডটা কথা 
নননিত কনৰফ লাডগ লম কাভ নদয়াৰ আগডত হফধতাকৰণকতয াসকলক বালদডৰ প্ৰনিক্ষণ নদয়া হয়। মনদ প্ৰডয়াজন হয় লতডে ঞ্জীয়ডক 

এটা লকন্দ্ৰত এজনতলক লফনছ হফধতাকৰণকতয া ননমুনি নদফ াডৰ 

 ঞ্জীয়ন আৰম্ভ লহাৱাৰ আগত ঞ্জীয়ডক সকডলা হফধতাকৰণকতয াসকলৰ তানলকাখন িভ অনুসনৰ ফনা লাডগ আৰু লসই তানলকাখন 

স্থানীয় কামযালয়ডটাডকা নদফ লাডগ 

সফধোকৰণকেচ াই িস্তাডফজসভূহৰ সফধো বনধচাৰণ কডৰাডে ভনে ৰাবিৰ  গীো UIDAIৰ সফধোকৰণৰ ফাডফ বনডিচ শনসভূহ 

বক বক? 

 আৱাসীই মাডত হফধতাকৰণৰ ফাডফ আচল দস্তাডফজ আননডছ এই কথা নননিত কৰক 

 আৱাসীই আধাৰ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ অনা দস্তাডফজসভূহ UIDAIৰ অনুডভানদত দস্তাডফজসভূহৰ তানলকাত থানকফ লানগফ 

সফধোকৰণকেচ া 
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 নফষয়া/সাংগঠডন জানৰ কৰা নৰচয়, ঠিকনা, সিকয , জন্ৰ তানৰখৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া প্ৰভাণত্ৰখনৰ পডভযট (লকৱল UIDAIৰ 

অনুডভানদৰ দস্তাডফজৰ তানলকাত থকা) বৰবশে Cৰ ভডত হ‟ফ লানগফ 

 হফধতাকৰণকতয াসকডল হফধতা ননধযাৰন কৰা নাকচ কনৰফ াডৰ মনদডহ লকাডনা জানল/নকল দস্তাফজ নদডছ ফুনল সডন্দহ কডৰ। মনদ 

হফধতাকৰনকতয াই দস্তাডফজসভূহৰ হফধতা ননধযাৰণ কৰাৰ ৰাৰ নাকচ কডৰ লতনতয়া হফধতাকৰনকতয াই তাৰ কাৰণসভূহ ঞ্জীয়ন 

পভযত উডেখ কনৰফ লাডগ 

 মনদ হফধতাকৰণকতয াই লকাডনা কাৰণ লনাডহাৱালক আৱাসীৰ দস্তাডফজৰ হফধতা ননধযাৰণ কৰা নাকচ কডৰ লতডে আৱাসীই ঞ্জীয়ডক 

লগাচৰ ননৱাৰণৰ ফাডফ ফডনাৱা প্ৰানধকৰনক জনাফ লাডগ 

 নাভ, জন্ৰ তানৰখ, ঠিকনা আৰু সিকয ৰ তথু নৰচয়, জন্ৰ তানৰখ, ঠিকনা, ঘৰৰ প্ৰভাণৰ হসডত হফধতা সিন্ন কনৰফ লাডগ 

– নাভ 

– নৰচয়ৰ প্ৰভাণত আৱাসীৰ নাভ আৰু আডলাকনচত্ৰ থানকফ লাডগ। সহায়কাৰী দস্তাডফজত মাডত দডুয়াটা থাডক এইডটা নননিত 

কৰক 

– মনদ নৰচয়ৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া দস্তাডফজত আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰ নাই লতডে তাক হফধ নৰচয়ৰ প্ৰভাণ ভনহচাড গ্ৰহণ কৰা 
নহ‟ফ। লকাডনা কষ্ট লনাডহাৱালক নঞ্জয়ন কনৰফলল ুৰণা আডলাকনচত্ৰ থকা দস্তাডফজসভূহ গ্ৰহণডমাগু 

 

 আৱাসীক লতঁৰ নাভ শুনধ দস্তাডফজত থকা নাভডটা নননিত কৰক। ফুনিজডন মাডতননজৰ দস্তাডফজসভূহ নদডছ তাডক নননিত কনৰফলল 

এইডটা কৰক 

 ফুনিজনৰ সিূণয নাভডটা নদফ লানগফ। নাভৰ আগত অনবফাদন লমডন নভষ্টাৰ, নভছ, নভডছচ, লভজৰ, অৱসৰপ্ৰাে, ড° থানকফ 

লনাৱাডৰাফ 

 

a. ফুনিজনৰ নাভডটা শুদ্ধলক আৰু সাৱধানতাডৰ নলখাৰ প্ৰডয়াজন। উদাহৰণস্বৰূড ফুনিজডন ননজৰ নাভডটা নব নফজয়ন ফুনল ক‟ফ াডৰ 

নকতু লতঁৰ সিূণয নাভডটা লবঙকটৰভণ হ‟ফ াডৰ, ঠিক লতডনলকডয় আৰ লক শ্ৰীৱাস্তফৰ সিূণয নাভডটা ৰডভি কুভাৰ শ্ৰীৱাস্তফ হ‟ফ 

াডৰ। এডকধৰডণ ভনহলা ঞ্জীয়নকাৰী এগৰাকীডয় লতঁৰ নাভডটা লক এচ লক দগুযা ফুনল ক‟ফ াডৰ নকন্তু লতঁৰ সিূণয নাভডটা কালুৰী 
সুময কনকা দগুযা হ‟ফ াডৰ। লতঁ/তাইি সাংনক্ষে নাভডটা সিূণযৰূড ক‟ফলল কক আৰু দস্তাডফজত থকা নাভডটাৰ লগত নভলাই চাক। 
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b. লকাৱা নাভ আৰু নৰচয় প্ৰভাণৰ দস্তাডফজত থকা নাভডকইটা নফনবন্নতা মনদ ফানান, নাভৰ িভ লমডন প্ৰথভ, ভধু আৰু লিষ নাভডত 

সীভাফদ্ধ হহ আডছ লতডে আৱাসীই লকাৱা নাভডটা নলনখফ লাডগ 

 

 

c. মনদ ঞ্জীয়নকতয াই নদয়া দখুন দস্তাডফজত এডকটা নাভডৰ নফনবন্নতা আডছ (অনবফাদন আৰু উনাভৰ হসডত) লতনতয়া আৱাসীজনৰ 

সিূণয নাভডটা নলনখ লাডগ। 

d. লকনতয়াফা লকচুৱা অথফা নিশুৰ নাভকৰণ নহ‟ফ াডৰ। নিশুটৰ প্ৰস্তানফত নাভডটা নঞ্জয়নকাৰীৰ ৰা ল‟ফলল লচষ্টা কৰক আৰু 
ফুজাঁক লম EID নদফলল নাভ ললাৱাডটা নকভান প্ৰডয়াজনীয়। নৰচয়ৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ দস্তাডফজ নাথানকডল নাভডটা নৰচয়কতয াৰ সহা হল 

নলনখফ লাডগ 
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জন্ৰ োবৰি 

a. আৱাসীৰ জন্ৰ তানৰখডটা তাৰ ফাডফ থকা নপল্ডত নদন, ভাহ আৰু ফছৰ লদখুৱাফ লানগফ 

b. মনদ আৱাসীজডন জন্ৰ তানৰখৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ দস্তাডফজৰ লগত প্ৰভাণ নদডয় লতডন জন্ৰ তানৰখৰ “হফধতা সিনন কৰা” ফুনল 

ধৰা হয়। মনদ আৱাসীই লকাডনা দস্তাডফজৰ প্ৰভাণ লনাডহাৱালক জন্ৰ তানৰখডটা কয় লতডত জন্ৰ তানৰখক “লঘানষত” ফুনল ধৰা 
হয়। 

c. মনদ আৱাসীজডন জন্ৰ সঠিক তানৰখডটা নদফলল সক্ষভ নহয় অথফা লকৱল ফয়সডটা কয় অথফা হফধতাকৰণকতয াই অনুভান কডৰ 

লতডন লক্ষত্ৰত লকৱল ফয়সডটা ললাৱা হয়। চপডৱৱৰডটাডৱ  স্বয়াংনিয়বাডৱ ফছৰ আৰু ফয়সৰ নহচা কনৰ ল‟ফ। 

d. হফধতাকৰণকতয াই ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযত দীয়া তথু চাফ লাডগ আৰু এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম আৱাসীই ননজৰ 

ফয়সডটা “হফধতা সিনা কৰা”/”লঘানষত” ফুনল নদডছ অথফা ননজৰ ফয়সডটা ুৰাইডছ। 

িােী ঠিকনা 

a. ঠিকনাৰ প্ৰভাণত মাডত নাভ আৰু ঠিকনা আডছ নননিত কৰক। হফধতাকৰণকতয াই এইডটা কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম নৰচয় 

আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভানৰ ফাডফ দয়ুা দস্তাডফজসভূহত নাভৰ নভল আডছ। নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ দস্তাডফজত থকা নাভৰ 

নবন্নতা থানকডল লতনতয়াডহ গ্ৰহণডমাগু হয় মনদডহ লকাডনা ফানান অথফা প্ৰথভ, ভধু আৰু লিষ নাভৰ িভত নবন্নতা আডছ। 

b. ফুনিজনৰ “ভাৰপৎ”জনৰ নাভ, মনদ আডছ, নফডিষলক নতৃ-ভাতৃ আৰু নিশুসকলৰ লগত থকা নিশু আৰু ফয়সস্থ ফুনিসকলৰ 

ফাডফ থাডক। মনদ লকাডনা নাই লতডে লসই ঠাইখন খানল ৰাখক। 

c. ঠিকনাটত আৰু তথু নদফ ানৰ। ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড নদতা দস্তাডফজত থকা নথকনাটক আৱাসীজডন লতনতয়াললডক আৰু সৰু 
সৰু তথু ুৰাফ াডৰ লমডন ঘৰৰ নম্বৰ, ললন নম্বৰ, গনলডটাৰ নাভ, অনু বূল শুধডৰাৱা, ননডকাডৰ নৰৱতয ন/সালসলনন ইতুানদ 

লমনতয়াললডক ভূল ঠিকনাত লকাডনা নৰৱতয ন নাডহ নকয়ডনা এই তথুসভূডহ ভূল ঠিকনাৰ ৰত লকাডনা নৰৱতয ন নাডন। 
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d. মনদ ঠিকনাডটাত আৰু তথু নদডত ভূল ঠিকনাৰ ৰত নৰৱতয ন আডহ আৰু আৱাসীজডন লসই নৰৱতয নডকইটা ৰানখফ লখাডজ 

লতডে আৱাসীজডন অনু এখন ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নদফ লানগফ অথফা নৰচয়কতয াৰ দ্বাৰা ঞ্জীয়ন কৰাফ লানগফ। 

 

 

সম্পকচ ৰ েথ্য: 

a. ৫ ফছৰতলক কভ ফয়সৰ নিশুৰ ফাডফ লকাডনা এজন অনববাৱডক “নাভ” আৰু “আধাৰ নম্বৰ” নদয়াডটা অননফাময। 

নতৃ-ভাতৃ/অনববাৱডক নিশুটক ঞ্জীয়ন কৰাঁডত ননজৰ আধাৰ নচঠিখন লদখুৱাফ লানগফ (অথফা এডকলডগ ঞ্জীয়ন কৰাফ 

াডৰ)। 

b. প্ৰােফয়েৰ লক্ষত্ৰত নতৃ-ভাতৃ অথফা নগনৰডয়ক/হঘণীডয়কৰ তথুৰ ৰত লকাডনা হফধতাকৰণ কৰা নহ‟ফ। এইনফলাক নবতৰুৱা 
কাৰণৰ ফাডফডহ ললাৱা হয়। 

বৰো ৰ ভূ  সিসয: 

a. সিকয ৰ প্ৰভাণ লদখুৱা দস্তাডফডজ মাডত নৰয়ালৰ ভূল সদসু আৰু নৰয়ালৰ সদসুৰ ভাজত সিকয  স্থান কনৰডছ এই কথা 
ননডিাত কৰক। সিকয ৰ দস্তাডফজৰ ৰত নবনত্ত কনৰ লকৱল লসইসকল নৰয়ালৰ সদসুৰ ঞ্জীয়ন কনৰফ ানৰ মাৰ নাভ 

সিকয ৰ দস্তাডফজত আডছ। 

b. নৰয়ালৰ সদসুই ঞ্জীয়ন কনৰফলল মাডয় নৰয়ালৰ ভূল সদসু লতঁৰ লগত মাফ লাডগ। 

c. নৰয়ালৰ ভূল সদসুাৰ ৰত নবনত্ত কনৰ কৰা হফধতাকৰণত হফধতাকৰণকতয াই নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ তথু 
ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযত চাফ লাডগ। আধাৰ নচঠিৰ লগত পভযত থকা নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ নাভ আৰু আধাৰ নম্বৰ নভলাই 

চাফ লাডগ। 

d. নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ৰত নবনত্ত কনৰ কৰা ঞ্জীয়নত পভযত থকা সিকয ত তথু লকৱল নৰয়ালৰ ভূল সদসুজনৰ হ‟ফ 

লাডগ। 
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ভ‟ফাই  নম্বৰ আৰু ই-লভই  এডেচ: 

a. OTPৰ দ্বাৰা EKYCৰ ফাডফ আুনন ভ‟ফাইল নম্বৰৰ গুৰুত্ব ক‟ফ াডৰ আৰু নননিত কৰক লম আৱাসীই মাডত ননজৰ ভ‟ফাইল 

নম্বৰ (অননফামযবাডৱ) প্ৰদান কডৰ 

b. আুনন আৱাসীজনক ননজৰ ই-লভই এডেচ নদফলল ৰাভিয নদফ াডৰ নমডহতু ই অনতনৰি সুৰক্ষা প্ৰদান কডৰ নকয়ডনা প্ৰভাণীকৰণ 

ফুথয অথফা সপলতাডৰ সিন্ন লহাৱা কথা আৱাসীসকলৰ ই-লভইল লমাডগ জডনাৱা হয়। 

 

 

িস্তাডফজ নথ্কা আৱাসীসক ৰ আধাৰৰ ফাডফ লকডনলক ঞ্জীেন কৰা হে? 

a. ভূল লডভ‟গ্ৰানপক ডাটা ঞ্জীয়নৰ সভয়ত বালদডৰ হফধতাকৰণ কনৰফ লাডগ। 
আৱাসীসকনল নমডকাডনা অনুডভানদত দস্তাডফজক নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড 

আননফ াডৰ। 

b. মনদ আৱাসী এজডন নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ ফাডফ লকাডনা দস্তাডফজ নফদ ৰা নাই লতডে 

নসহঁতক ঞ্জীয়ক/স্থানীয় কামযালডয় নচনািকৰণৰ দানয়ত্ব নদয়া এজন 

“নৰচয়কতয া”ৰ দ্বাৰা ঞ্জীয়ন কৰাফ াডৰ। 

c. এজন বৰচেকেচ া সহডছ লকাডনা বৰচে/ঠিকনাৰ প্ৰভাণ লিিুওৱা িস্তাডফজ নথ্কা এজন আৱাসীক বৰচে কডৰাৱা 
ফযবি। এই বৰচেৰ অথ্চ এইডটা নহে লম আৱাসীজনক এিন বৰচেৰ প্ৰভাণত্ৰ বিো হে। 

বৰচেকেচ া লকান? 

a. নৰচয়কতয াসকল হহডছ সাধাৰণ ললাক (উদাহৰণস্বৰূড ঞ্জীয়কৰ কভযচাৰী, স্থানীয় সাংগঠনৰ সদসু, স্থানীয় প্ৰিাসনৰ সদসু, ‟ষ্টডভন, 

নিক্ষক, স্বাস্থকভী আৰু নচনকৎসকৰ দডৰ প্ৰবৱিালী ললাক, অাংগনফািী/ASHA কভী, স্থানীয় NGOৰ প্ৰনতনননধ ইতুানদ) মাক এজন 

ঞ্জীয়ডক নচনাি কডৰ আৰু UIDAIৰ CIDRত “নৰচয়কতয া” নহচাড ঞ্জীবুিলহ থাডক। 

b. ঞ্জীয়কৰ সুনফধাৰ নকছুভান লক্ষত্ৰত UIDAIৰ স্থানীয় কামযালডয় ননডজই নৰচয়কতয াৰ এটা দল নচনাি কৰাৰ কাভত লানগফ াডৰ। 

c. নৰচয়কতয াজনৰ ফয়স ১৮ফছৰতলক লফনছ হ;ফ লানগফ আৰু লকাডনা অৰাধৰ লৰকডয  থানকফ লনাৱানৰফ। 

d. নৰচয়কতয াসকডল এজন ঞ্জীয়কৰ লগত জনিত থানকফ। এজন নৰচয়কতয াক এজনতলক লফনছ ঞ্জীয়ডক ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰফ 

লমনতয়ালক লতঁক ঞ্জীয়কজডন নচনন ায় আৰু UIDAIৰ CIDRত লসই নননদযষ্ট ঞ্জীয়কৰ ফাডফ “নৰচয়কতয া” নহচাড ঞ্জীবুি হহ 

থাডক। লসইফাডফ নৰচয়কতয াই লকৱল ঞ্জীয়কৰ এডলকাৰ ভানুহক নৰচয় কৰাফ াডৰ। ইয়াৰ উনৰ ঞ্জীয়ডক নৰচয়কতয াৰ 

কাভসভূক প্ৰিাসননক সীভাত (ৰানজুক, নজলা স্তৰ) ফানন্ধফ াডৰ। 

বৰচেকেচ াৰ কাভসভূহ বক বক? 

a. ঞ্জীয়ডক নৰচয়কতয াক ঠাইৰ (নৰচয়কতয াজন কাভ কনৰফলল অনুভনত লাৱা নজলা/ৰাজু) নবনত্তত নচনাি কৰাৰ াচত লতঁ 
নৰচয়কতয াসকলৰ জনাফ। 

b. ঞ্জীয়ক আৰু UIDAIএ তা আধাৰ সজাগতা কভযিালাডফাৰত নৰচয়কতয াসকল উনস্থত থানকফ লানগফ মাডত লতঁডলাডক ননজডক 

আধাৰ কামযিকৰ লগত নচনানক কৰায় আৰু নৰচয়কতয াৰ কাভ আৰু দানয়ত্বসভূহ নিডক। 

Introducer 
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c. মনদ নচনাি কৰা এজন নৰচয়কতয াডয় লতঁৰ কাভ কনৰফলল সাজ ু লতডে লতঁ/তাই আধাৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আৰু বাৰতীয় নফনিষ্ট 

নৰচয় প্ৰানধকৰন (UIDAI) আৰু ঞ্জীয়ডক নৰচয়কতয াসকলৰ ফাডফ ননধযাৰণ কৰা ননডদযিনা আৰু ননয়ভসভূহ ালন কনৰফ ফুনল এখন 

নলনখত সন্নত ত্ৰ (“বৰবশে D” নহচাড নদয়া াপয ভযাত আডছ) নদফ লানগফ। 

d. নৰচয়কতয াসকডল লক্ষত্ৰত আৱাসীসকলৰ নৰচয় কডৰাৱাৰ আগডত ঞ্জীবুি হ‟ফ লানগফ আৰু আধাৰ নম্বৰ াফ লানগফ আৰু সন্নত 

ত্ৰত চহী কনৰফ লানগফ। 

e. নসহঁডত এইডটা কথা নননিত কনৰফলানগফ লম ঞ্জীয়ডক মাডত নসহঁতক ঞ্জীবুি কনৰডছ আৰু UIDAIত নৰচয়কতয া নহচাড এনিডবট 

কনৰডছ। 

f. নপ্ৰচুকতয াসকডল ননজৰ লক্ষত্ৰৰ ঞ্জীয়নৰ লকন্দ্ৰৰ সভয়, ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ স্থান আৰু কাভ কৰা সভয় বালদডৰ জাননফ লাডগ। 

g. ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ মাডত লমাগাডমাগৰ তথু শুদ্ধলক নদয়া থাডক এইডটা নননিত কনৰফ লাডগ। মনদ শুদ্ধ তথু নদয়া লহাৱা নাই লতডে ঞ্জীয়ন 

লকন্দ্ৰৰ িযডফক্ষক শুদ্ধ তথু নদফলল ক‟ফ লাডগ। 

h. নৰচয়কতয াসকল আৱাসীসকলৰ ফাডফ সহজডত উলব্ধ হ‟ফ লাডগ। 

i. নৰচয়কতয াসকডল ঞ্জীয়ন পভযত আৱাসীৰ নাভ আৰু ঠিকনা শুদ্ধতা আৰু সিূণযতাৰ ফাডফ ৰীক্ষা কনৰফ লাডগ। নৰচয়কতয াই 

পভযখনত ননজৰ তথুনখনন ৰীক্ষা কনৰ চাফ লাডগ আৰু তাৰ াচত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত চহী/আঙুনলৰ চা ফাডফ থকা ঠাই ুৰাফ লাডগ। 

j. নৰচয়কতয াই ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ কাভ কৰা সভয়ত আৱাসীসকৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ ননজডক উলব্ধ কৰাফ লাডগ। মনদ লতঁডলাক কাভ 

কৰাসভয়ত উলব্ধ লহয় লতডে নদনডটাৰ লিষত আনহ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ হৰ থকা আৱাসীসকলৰ নাভৰ তানলকাখন ৰীক্ষা কনৰফ লাডগ। 

k. নৰচয়কতয াই আৱাসীৰ নাভ আৰু ঠিকনা বালদডৰ ৰীক্ষা কনৰফ লাডগ আৰু ননজৰ সন্নত/নাকচ প্ৰদান কনৰফ লাডগ। 

l. নৰচয়কতয াই আৱাসীৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আধাৰ ক্লাডয়ণ্টত ননজৰ ফায়‟লভনিক তথু নদফ লাডগ। 

m. নৰচয়কতয াই ঞ্জীয়নৰ ফাডফ সন্নতত্ৰত প্ৰডয়াজনীয় ঠাইত চহী/আঙুনলৰ চা নদডয় ম‟ত সন্নত নপ্ৰণ্টৰ ফাডফ এডকইনখননডৰ 

প্ৰডয়াজন হয়। 

n. নৰচয়কতয াসকডল নৰচয় কডৰাৱা আৱাসীসকলৰ নৰচয় আৰু ঠিকনা নননিত কনৰফ লাডগ। 

o. নৰচয়কতয াই লকৱল নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ লকাডনা দস্তাডফজ নথকা আৱাসীসকলক নৰচয় কৰাফ লাডগ। 

p. নৰচয়কতয াসকডল লতঁডলাকৰ চৰলল অহা সকডলা ফুনিক নৰচয় কডৰাৱাৰ দানৱত্ব ল‟ফ নালাডগ 

q. নৰচয়কতয াই আৱাসীসকলৰ নৰচয় কডৰাৱাৰ ফাডফ লকাডনা ভাচুল ল‟ফ লনাৱাডৰ। তথান ঞ্জীয়ডৰ লতঁডলাকৰ কাভৰ ফাডফ 

লতঁডলাকক এটা নৰৰনভক নদফ াডৰ। 

বৰচেকেচ াৰ িাবেত্বসভূহ বক বক? 

a. নৰচয়কতয াসকডল ঞ্জীয়নৰ সভয়ত লকাডনা আৱাসীৰ লগত এডকলগ হহ লকাডনা অনু ফুনিৰ (ভৃত অথফা জীনৱত) অনবনয় কৰাত 

সহায় কনৰফ নালাডগ। 

b. নৰচয়কতয াই আধাৰ নম্বৰ থকা এজন আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথু সলাই অথফা বুল ফায়‟লভনিক তথু নদয়াত সহায় কনৰ অনু এজন 

ফুনিৰ নৰচয় ললাৱাত সহায় কনৰফ নালাডগ। 

c. ননডদযিনাসভূহৰ উলাংঘনা কনৰডল নৰচয়কতয াৰ নফৰুডদ্ধ কডঠাৰ দডক্ষ ললাৱা হ‟ফ।  
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অধযাে ৩ 

 

ঞ্জীেন এডজঞ্চী আৰ ুঞ্জীেন কভচচাৰীৰ অন ফ‟বডচ াং 
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অধযাে ৩: ঞ্জীেন এডজঞ্চী আৰ ুঞ্জীেন কভচচাৰীৰ অন ফ‟বডচ াং 

 

ঞ্জীেন এডজঞ্চীৰ অন ফ‟বডচ াং 
 

 

 

 
 

ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ ফাডফ নঞ্জয়ডন এডজঞ্চীসভূহৰ এটা অন ফ‟নডয াং 
প্ৰনিয়া হ;ফ। 

প্ৰানধকৰডন নঞ্জয়ন এডজঞ্চীৰ অন ফ‟নডয াংৰ ফাডফ 

নঞ্জয়কসকলক সহায়-সহডমাগ কনৰফ। 

 

 
অন ফ‟িনদাং প্ৰনিয়াত তলত উডেনখতসভূহ থানকফ: 

 নঞ্জয়ন এডজঞ্চীসভূডহ নঞ্জয়ন 

লষ্টচনসভূহৰ ফাডফ ননডয়াজন 

আঁচননসভূহ লঘাষনা কনৰফ, ভাডন 

লকনতয়া আৰু ক‟ত লকন্দ্ৰসভূহ 

স্থান কৰা হ‟ফ। 

 ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় এইডটা লদখুৱাফ লম লতঁডলাকৰ 

লনাডয়াজনৰ ফাডফ প্ৰভানণত আৰু সনিয় সঞ্চালক, 

প্ৰডয়াজনীয় লভনচন আৰু হাডয ডৱৰ আডছ। 

 ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় এইডটা লদখুৱাফ লম ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ 

মযডফক্ষণৰ ফাডফ লতঁডলাকৰ চৰত প্ৰডয়াজনীয় 

আৱিুকতাসভূহ আডছ। 

  

 

 

 

 

 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় এইডটা কথা নননিত 

কনৰফ লম লতঁডলাকৰ অধীনত কাভ 

কৰা সকডলা সঞ্চালক/মডফক্ষডক 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ লকাদৰ ভডত সঞ্চালক 

চাইাংক আৰু লডকট চাইাংক কডৰ। 

সনিয় লষ্টচনৰ তানলকা UIDAIৰ ননমুনি 

‟ডটয লত আনহফলল আৰম্ভ কনৰফ লমনতয়া 
চাইাংনকাংৰ প্ৰনিয়া প্ৰডয়াজনীয় হাৰত 

সিূণয হয়। 
 

 
ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীডয় কাভ কৰা আৰু লভনচন ডঠাৱাৰ নৰকল্পনা 
ঞ্জীয়কৰ লগত হতয়াৰ কনৰৰ আৰু তাক প্ৰানধকৰনৰ 

কামযালয়/স্থানীয় নফষয়াৰ অনপচলল ঠাফ নম আডকৌ লসই 

ননডয়াজনৰ প্ৰনিয়াক অনুডভাদন কনৰফ। 
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ঞ্জীেন কভচচাৰীৰ অন ফ‟বডচ াং 
 

 

 

 

1. ঞ্জীেন কভচচাৰীসক ক প্ৰাবধকৰডন বনমুবি বিো 
ৰীক্ষ্া আৰু প্ৰভাণীকৰণ এডজঞ্চীডে প্ৰভাবণে কবৰফ 

 াবগফ। 

 2. সফধ প্ৰভাণত্ৰ লাৱাৰ াচে ঞ্জীেন 

কভচচাৰীসকড  অন ফ‟বডচ াং পৰ ৰুাই লসইিন 

ঞ্জীেন এডজঞ্চীৰ দ্বাৰা প্ৰাবধকৰনৰ িানীে 

কামচা েে সফধোকৰণ/এবিডবষযনৰ ফাডফ জভা 
কবৰফ  াবগফ। 

 

 

 

 

3. অন ফ‟নডয াংৰ সভয়ত ঞ্জীেন কভচচাৰীসক ৰ 

ফায়‟লভনিকসভূহ প্ৰভাণীকৰণ কৰাৰ াচত ঞ্জীয়ন 

ক্লাডয়ণ্টত ৰখা হয়। 
অন ফ‟নডয াংৰ প্ৰনিয়া চনল থাডকাঁডত ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্টৰ 

ইণ্টাৰডনটৰ লগত সাংডমাগ থকাডটা ফাঞ্ছনীয় 

 4 .  লকাডনা  য়ুজাৰৰ  অন  ফ ‟ নডয াং  আৰম্ভ  লহাৱাৰ  

আগত  য়ুজাৰ  লকডডনঞ্চডয়ল  পাইলডটা  

ডাউনল ‟ দ  কনৰ  ঞ্জীয়ন  আডফদনৰ  লগত  

ৰখা  হয় ।  

য়ুজাৰ  লিডডনঞ্চডয়ল  পাইলডটা  এটা  

নডনজডটলী  চহী  কৰা  .xml পাইল ।  

 

 

 

 

5. ক্লাডেডি এইডটা কথ্াও বনবিে কডৰ লম ফিচাস্ত কৰা 
সঞ্চা কসক ৰ ফাডফও ভাোৰ ডাটা ডাউন ‟ড 

কৰা হে। লেডন সঞ্চা কসকড  লসইডটা স্তৰে াচে 

আডকৌ অন ফ‟বডচ াং কবৰফ লনাৱাডৰ। 

 6. অন ফ‟নডয াংৰ সভয়ত অহা লষ্টটাচ: 

 অন ফ‟ডচ  (ঞ্জীবুি) েুজাৰ: য়ুজাৰৰ ফায়‟লভনিকৰ 

হফধতাকৰণ সপলতাডৰ সিনা কৰা হহডছ আৰু ল‟লকল 

ডাটাডফচত ৰখা হহডছ। 
 ঞ্জীবুি লহাৱা নাই:েুজাৰৰ ফাে‟লভবিকৰ 

সফধোকৰণ প পোডৰ সম্পনা লহাৱা নাই আৰু 
 ‟লক  ডাটাডফচে ৰিা লহাৱা নাই। 
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7. ঞ্জীয়ন কভযচাৰীডয় ননজনৰ আঙুনলৰ চা নদফ (লসাঁহাত, 

ফাঁহাত আৰু ফুঢ়া আঙুনল দটা) 
 ফায়‟লভনিকৰ ভান লমনতয়া ননম্নভানৰ উৰ হ‟ফ লতনতয়া 

য়ুজাৰক াচ ইনডডকটৰ লদখুৱা হ‟ফ। 
 ননম্নভানৰ ফায়‟লভনিকতলক ৰৰ ভানৰ ফায়‟লভনিক 

ল‟ফলল য়ুজাডৰ অসীনভত সাংখুাৰ লচষ্টা াফ 

 8. ফায়‟লভনিক ললাৱাৰ াচত নয়জাডৰ হফধতাকৰণৰ ফাডফ 

CIDRক এটা অনুডৰাধ ঠিয়ায় 

 চাবয াৰত হফধতাকৰণৰ সভয়ত ঞ্জীয়ন কভযচাৰীৰ ফায়‟লভনিক 

ঞ্জীয়ন কৰা সভয়ত লসই এডকজন ফুনিডয় নদয়া ফায়‟লভনিকৰ 

লগত তুলনা কৰা হয় 

 

 

গুৰুত্বণূচ কথ্া 
 ঞ্জীয়ন কভযচাৰীডয় এইডটা কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত ঞ্জীয়ন মন্ত্ৰডটাৰ সকডলা সভয়ডত GPS মন্ত্ৰৰ লগত 

সাংডমাগ হহ আডছ 

 ঞ্জীয়ন কভযচাৰীডয় এইডটা কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণতত লগ-ইন কৰাৰ সভয়ত মন্ত্ৰডটাডৱ 

সিূণযৰূড কাভ কনৰফ ৰা অৱস্থাত থাডক 

 ঞ্জীয়ন কভযচাৰীডয় এইডটা কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম প্ৰনতডটা ঞ্জীয়নৰ ফাডফ মন্ত্ৰডটা ক‟অনডয ডনট ললাৱা হয় 

 নমনফলাক লক্ষত্ৰত ঞ্জীয়ন লডকটত GPS ক‟অনডয ডনট নাথাডক, ঞ্জীয়নডটা নাকচ কৰা হয় আৰু সঞ্চালকজনক 

লেকব ে কৰা হ‟ফ আৰু সঞ্চালক/মযডফক্ষকৰ নফৰুডদ্ধ কডঠাৰ দডক্ষ ললাৱা হ‟ফ। 
 

 

  

ঞ্জীেন মন্ত্ৰৰ GPS 

চাইাংক 
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অধযাে ৪ 

 

আধাৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ প্ৰবক্ৰো 
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অধযাে ৪: আধাৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ প্ৰবক্ৰো 

 

আধাৰ ঞ্জীয়ন প্ৰনিয়াডটাত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰলল লমাৱা, আধাৰ ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ- বৰবশে E ুৰুৱা, লডভ‟গ্ৰানপক আৰু ফায়‟লভনিক তথু ললাৱা, 
আৰু EID (ঞ্জীয়ন ID) থকা নিখন ললাৱাৰ আগডত নৰচয়, ঠিকনা, সিকয , জন্ৰ তানৰখৰ প্ৰভাণ লদখুৱা দস্তাডফজসভূহ জভা কৰা। 

 নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ লকাডনা প্ৰভাণ নথকা আৱাসীসকলৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ অনু ধৰনৰ ঞ্জীয়ন প্ৰনিয়া আডছ লমডন নৰচয়কতয া 
নবনত্তক ঞ্জীয়ন অথফা নৰয়ালৰ ভূল সদসু নবনত্তক ঞ্জীয়ন। 

 ঞ্জীয়নৰ আডফদন জভা কৰাৰ ঠিক আগৰ ফাৰভাহত বাৰতত ভুঠ এি নফৰািী নদন অথফা তাডতালক লফনছ ফসফাস কৰা এজন 

আৱাসী আধাৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ লমাগু। 

 আৱাসীসকডল লকৱল এফাৰ ঞ্জীয়ন কনৰফ লাডগ, নকয়ডনা লকইফাফাডৰা ঞ্জীয়ন কনৰডল নাকচ কনৰ নদয়া হ‟ফ মনদ প্ৰানধকৰনৰ আডদি 

ভডত কৰা নহয়। 

 আধাৰ ননভযাণৰ ফাডফ লৰাৱা সভয়ডটা আৱাসীৰ ডাটাৰ লডকট CIDRৰ ৰা লাৱা াচৰ ৯০ নদনললডক হ‟ফ াডৰ। 

 ভনে ৰাবিফ:লকইফাফাডৰা ঞ্জীয়ন কৰাৰ ফানহডৰ অফু লকাডনা কাৰণৰ ফাডফ আধাৰ নম্বৰ থানক লমাৱাৰ ফাডফ আৱাসীসকডলা আডকৌ 
ঞ্জীয়ন কনৰফ লানগফ। আধাৰ নম্বৰ থানক লমাৱাৰ কাৰণডফাৰ বৰবশে Fত নদয়া আডছ। 

 

ঞ্জীেনৰ বফববন্ন প্ৰকাৰ 

 

িস্তাডফজ বববত্তক 

ঞ্জীেন 

 

 নৰচয়ৰ প্ৰভান- অননফাময 

 ঠিকনাৰ প্ৰভাণ- অননফাময 

 জন্ৰ তানৰখ-ঐনচ্ছক 

বৰচেকেচ া বববত্তক 

ঞ্জীেন 

 

নৰচয়কতয াসকল তলত উডেনখত ফুঅনিসভূহ হ‟ফ াডৰ: 

 ঞ্জীয়কৰ ননজৰ কভযচাৰী 

 স্থানীয় সাংগঠনৰ ননফযানচত সদসুা  

 স্থানীয় িাসন দলৰ সদসু 

 ‟ষ্টডভন 

 প্ৰবাৱিালী ফুনি লমডন নিক্ষক 

 স্বাস্থুকভী 

 নচনকৎসক 

 অাংগনফািী/আমা কভী 

 স্থানীয় NGOৰ প্ৰনতনননধ 

 

নৰচয়কতয া নবনত্তক ঞ্জীয়ন কডৰাডত ললাৱা তথু: 

 নৰচয়কতয াৰ নাভ 

 নৰচয়কতয াৰ আধৰ নম্বৰ 

 নৰচয়কতয াৰ ফায়‟লভনিক তথুৰ লকাডনা এটা 
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বৰো ক ভূ  

সিসযৰ বববত্তক 

ঞ্জীেন 

 

 নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ নাভ 

 নৰয়ালৰ ভূল সদসু আৰু আৱাসীৰ ভাজত সিকয ৰ প্ৰভাণ 

 নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ আধাৰ নম্ৰফয 

 ঞ্জীয়নৰ সভয়ত নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ফায়‟লভনিক ননিয়তা 

বশশুৰ ঞ্জীেন (াোঁচ 

ফছৰেলক কভ 

ফেসৰ) 
 

 জন্ৰ তানৰখৰ প্ৰভাণ 

 সিকয ৰ প্ৰভাণ (অনববাৱক আৰু নিশুট) 

 নমডকাডনা এজন অনববাৱকৰ ঞ্জীয়ন ID অথফা আধাৰ নম্বৰ, 

মনদ নতৃ-ভাতৃ দডুয়াজডনই নজনৱত লতডে ভাতৃগৰাকীৰ অথফা 
অনববাৱকৰ 

 নিশুটৰ ঠিকনা সিকয  থকা নতৃ-ভাতৃ/অনববাৱকৰ হসডত 

এডকই হ‟ফ 

 

গ্ৰহণডমাগু দস্তাডফজৰ তানলকাখন বৰবশে Gে নদয়া আডছ। 

 

সুবফধা ভাচু : লকচুৱাট াঁচ ফছৰ লাৱাৰ াচত নতুন ঞ্জীয়ন আৰু অননফাময ফায়‟লভনিক উন্ননতকৰণ নফনাভূলীয়ালক কৰ হয়। মনদ 

লতডন লক্ষত্ৰত সঞ্চালক/মযডফক্ষডক ধন দাফী কডৰ লতডত লতঁক লেকনলষ্ট কৰা হ‟ফ আৰু কডঠাৰ আইন হাতত ললাৱা হ‟ফ। আৱাসীৰ 

ৰা ললাৱা ভাচুলৰ সিূণয তথু নৰনিষ্ট Hত নদয়া আডছ। 
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ঞ্জীেনৰ সভেে ল াৱা েথ্য 
 

৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুসকলৰ ফানহডৰ সকডলাডৰ ৰা ঞ্জীয়নৰ ফাডফ ফায়‟লভনিক তথু ললাৱা হয়। 

 

 

 

 

 

ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ  দহটা আঙুনলৰ চা  দডুয়াটা আইনৰচৰ লেন 

 

ফায়‟লভনিক তথু: ৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ দহটা আঙুনল আৰু 
আইনৰচৰ লেনৰ প্ৰডয়াজন নহয়। ৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুৰ ফাডফ লকৱল 

ভুখখনৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱা হয়। 

লডভ‟গ্ৰানপক তথুত আৱাসীৰ ফণয, ধভয, জানত, উজানত, জানতয়তা, বাষা, 
নাভ ললাৱাৰ তথু, আয় আৰু নচনকৎসা ফুৰঞ্জী থানকফ লনাৱানৰফ। 

 

আঙুনল/চকু নথকাৰ দডৰ ফায়‟লভনিক ফুনতিভ থকা আৱাসীসকলৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ তলত উডেনখতসভূহ ললাৱাডটা প্ৰডয়াজনীয়: 

 সিূণয ফায়‟লভনিক তথু 

 মনদ দডুয়াতা আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱা সম্ভৱ নহয় লতডে এটা আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ 

 মনদ আঙুনল নাই লতডে ফানক থকা আঙুনলডকইটাৰ আঙুনলৰ চা 

 ফুনতিভৰ আডলাকনচত্ৰ 

 

আধাৰ বনভচাণ/উন্নবেকৰণৰ লে 

 

   

লে ১: ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ   

প্ৰানধকৰডন নদয়া চপডৱৱৰডটাত ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ 

CIDRত ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ লডকটডটা আল‟ড 

কনৰফ। 
 

 

 

লে ২: CIDRে আধাৰ প্ৰবক্ৰোকৰণ 

  প্ৰানধকৰডন ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ ৰা লাৱা 
ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণত ডাটা প্ৰনিয়া কনৰফ। 

লে ৩: নাকচ   

প্ৰানধকৰডন আডকৌ ঞ্জীয়ন কৰাৰ ফাডফ, গুনৰ ফাডফ অথফা 
অনু লকাডনা কানৰকনৰ কাৰণৰ ফাডফ এটা 
ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ অনুডৰাধ নাকচ কনৰফ াডৰ। 

 লে ৪: লফ-প্ৰবেব বকৰণ/ৰীক্ষ্া 

প্ৰানধকৰডন নদয়াভডত প্ৰনতনলনকৰণ আৰু অনু গুণৰ 

ৰীক্ষা কৰাৰ াচত প্ৰানধকৰডণ আধাৰ নম্বৰ 

নদডয়/উন্ননতকৰণ কডৰ।   
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লে ৫: আধাৰ নম্বৰ প্ৰিান কৰা   

 আধাৰ আৱাসীসকলৰ ানথযৱ ৰূত নদয়া হয় 

(আধাৰ নচঠি) 

 ইডলক্ট্ৰননক ৰূত আধাৰ (ই-আধাৰ) 

https://resident.uidai.gov.in/ৰ ৰা 
ডাউনল‟ড কনৰফ ানৰ (ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰৰ 

প্ৰডয়াজন হয়) 

 এভ-আধাৰ এণ্ড্ৰইড এনিডকষুনৰ ৰূত ডাউনল‟ড 

কৰক (ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰৰ প্ৰডয়াজন হয়) 

 লে ৬: শুধৰবণ অথ্ফা উন্নবেকৰণ 

 আধাৰ নচঠি অথফা ই-আধাৰত নকফা বুল থানকডল, 

আৱাসীই 1947ত লপান কনৰ অথফা 
help@uidai.gov.in/ হল নলনখ লমাগাডমাগ কনৰফ 

াডৰ 

 প্ৰানধকৰডন নদয়া উন্ননতকৰণৰ প্ৰনিয়াৰ ভডত কাভ 

কনৰ উন্ননতকৰণৰ ফাডফ এটা অনুডৰাধ নদফ াডৰ 

 

আধাৰ উন্নবেকৰণৰ প্ৰবক্ৰো 
 

আধাৰ নম্বৰৰ গৰাকীডয় তলত উডেনখত লক্ষত্ৰডফাৰত প্ৰানধকৰডণ নদয়াভডত আধাৰ উন্ননতকৰণ প্ৰনিয়াৰ দ্বাৰা ননজৰ লডভ‟গ্ৰানপক অথফা 
ফায়‟লভনিক তথু সলাফলল নফচানৰফ াডৰ। 

 মনদ আধাৰ নম্বৰৰ গৰাকীৰ লকাডনা লডভ‟গ্ৰানপক তথু বূল হহডছ অথফা সলনন হহডছ লতডে আধাৰ নম্বৰৰ গৰাকীজডন প্ৰানধকৰনক 

CIDRত থকা লতডন লডভ‟গ্ৰানপক তথুৰ লৰকডয  সলাফলল ক‟ফ াডৰ 

 মনদ লকাডনা কাৰণৰ আধাৰ নম্বৰ গৰাকীয় ফায়‟লভনিক তথু সলনন হহডছ অথফা লহৰাইডছ লতডে আধাৰ নম্বৰৰ গৰাকীজডন 

প্ৰানধকৰনক CIDRত থকা লতঁৰ লৰকডয ত প্ৰডয়াজনীয় সালসলনন কনৰফলল অনুডৰাধ কনৰফ াডৰ 

 অননফাময আডডট: নিশুসকডল াঁচ ফছৰ আৰু লান্ধৰ ফছৰ সিূণয কৰাৰ লডগ লডগ ফায়‟লভনিক তথু ললাৱাডটা অননফাময 

 নননিয় হ‟লল আধাৰ নম্বৰ গৰানকজন অথফা আৱাসীজডন ননজৰ নৰচয়ৰ তথু সিূণযৰূড অথফা আধানখনন আডডট কনৰফ লাডগ 

 আৱাসীৰ সন্নত লনাডলাৱালক লচডেল আইডডনণ্টটজ ডাটা নৰ‟নজট‟ৰীত থকা লকাডনা তথু সডলাৱা/উন্ননতকৰণ কৰা নহ‟ফ। আধাৰ 

নম্বৰ নননিয় লহাৱাৰ কাৰণডফাৰ বৰবশে Iে উডেনখত আডছ। 

 

আডডট কৰাৰ প্ৰণা ী 
 

ঞ্জীেন লকন্দ্ৰল  সগ 

 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত সঞ্চালক আৰু/ মযডফক্ষকৰ সহায় হল। আধাৰ 

উন্ননতকৰণ অনুডৰাধ পভযখন বৰবশে J (a)ে নদয়া আডছ।  

 আৱাসীজনৰ ফায়‟লভনিকবাডৱ প্ৰভাণীকৰণ কৰা হ‟ফ আৰু 
লতঁ উন্ননতকৰণ কনৰফ নফচৰা ননজৰ নৰচয়ৰ তথুৰ লগডত 

ননজৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু সহায়কাৰী দস্তাডফজসভূহ নদফ 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ তানলকাখন 

https://appointments.uidai.gov.in/ত উলব্ধ আডছ। 

https://resident.uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.in/
https://appointments.uidai.gov.in/
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অন াইন লমাডগ 

 

 আৱাসীৰ ঠিকনাডটা অনলাইন লমাডগ SSUP ‟ডটয লৰ দ্বাৰা 
আডডট কনৰফ ানৰ, লতঁ ননজৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ঞ্জীবুি 

ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু সহায়কাৰী দস্তাডফজসভূহ আল‟ড কনৰফ 

লানগফ 

 ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰত এটা ৱান-টাইভ াচৱডয  (OTP) 

ঠিয়াই প্ৰভানণকৰণ কৰা হ‟ফ 

 SSUP‟ডটয লডটাhttps://ssup.uidai.gov.in/web/guest/s

sup-homeত উলব্ধ আডছ 

 উন্ননতকৰণৰ অৱস্থা চাফৰ ফাডফ আৱাসীজনক এটা উন্ননতকৰণ ID নদয়া হ‟ফ মাডত অৱস্থা লিক কনৰফ াডৰ আৰু শুধডৰাৱা আধাৰ 

নচঠিখন আৱাসীজনক ানথযৱ অথফা ইডলক্ট্ৰননক ৰূত নদয়া হ‟ফ। 

 

 

 
 

  

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home


 
 

আধাৰ নাভাাংকন আৰ ুআডডটৰ বফষডে ফুজ ল াৱা 

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

 

Page39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
অধযাে ৫ 

 

আৱাসীসক ৰ লডভ‟গ্ৰাবপক আৰু ফাে‟লভবিক েথ্য ল াৱা আৰু 
ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ ক্লাডেিৰ ফযৱহাৰ 
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অধযাে ৫:আৱাসীসক ৰ লডভ‟গ্ৰাবপক আৰু ফাে‟লভবিক েথ্য ল াৱা 
আৰ ুঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ ক্লাডেিৰ ফযৱহাৰ 

 

লডভ‟গ্ৰাবপক েথ্য ল াৱাৰ ফাডফ বফসৃ্তে বনডিচ শনা 
 

a. হফধতা সিন্ন কৰা ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযখনৰ ৰা আৱাসীজনৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথু লক। 

b. আধাৰ উন্ননতকৰণৰ লক্ষত্ৰত লকৱল উন্ননতকৰণ কনৰফ নফচৰা নপল্ডসভূহ নচন নদ ুৰাফ লাডগ। 

c. আৱাসীই মাডত পভযখনত ননজৰ ভ‟ফাইল নম্বৰ নদডছ এই কথা নননিত কৰক। ইয়াৰ লগডত আৱাসীজনক পৰভখনত ই-লভইল ID 

নদফলল উৎসানহত কৰক মাডত মনদ প্ৰডয়াজন হয়, লমডন ঘুনৰ অহা নচঠিৰ লক্ষত্ৰত, লতনতয়া UIDAIএ এই তথুসভূহ ফুৱহাৰ কনৰ 

আৱাসীজনৰ লগত লমাগাডমাগ কনৰফ াডৰ। 

d. লডভ‟গ্ৰানপক ডটা ললাৱাৰ সভয়ত ডাতা ললাৱাৰ ননয়ভসভূহ ভনত ৰানখফ। ডাটা লডত অদৰকাৰী লেচ, াঞু্চডৱশ্বন নচহ্ন, ফৰপলা 
আৰু সৰুপলাআখৰ ফুৱহাৰ নকনৰফা। 

e. অসাংনফধানীয় বাষা আৰু িাঞ্চনলটাডৰষুনৰ বুল কৰাৰ ৰা আঁতনৰ থাকক। 

f. নমনফলাক নপল্ড অননফাময নহয় লসইডফাৰ নপল্ডত আৱাসীই লকাডনা ডাটা নননদডল খানল ৰাখক। আৱাসীই ডাটা নননদয়া ঠাইডফাৰৰ 

ফাডফN/A, NA ইতুানদ ফুৱহাৰ নকনৰফ। 

g. ৫ ফছৰৰ ৰৰ আৱাসীসকলৰ ফাডফ নতৃ/ভাতৃ/নগনৰডয়ক/হঘণীডয়ক/অনববাৱকৰ নপল্ডত ডাটা নদয়াডটা অননফাময নহয় মনদডহ 

প্ৰােফয়ে ফুনিজন ক‟ফ ৰা অৱস্থাত নাই অথফা লকাডনা কাৰণৰ ফাডফ ক‟ফ নননফচাডৰ। লতনতয়া “আৱাসীৰ লগত সিকয ”ত “নদয়া 
নাই” লছকফক্সডটা ননফযাচন কৰক। 

h. ৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুৰ লক্ষত্ৰত নতৃ অথফা ভাতৃৰ লকাডনা এজনৰ নাভ অথফা অনববাৱকৰ নাভ আৰু লতঁৰ আধাৰ নম্বৰ 

অননফামযবাডৱ ললাৱ হ‟ফ। 

i.  “নতৃ-ভাতৃৰ নাভ”ত লকৱল নতৃৰ নাভডটা নদয়াডটা ফাধুতাভূলক নহয়। নতৃ-ভাতৃ/অনববাৱকৰ নাভত লকৱল ভাতৃগৰাকীৰ নাভ 

নদডল হ‟ফ মদীডহ নতৃ-ভাতৃডয় নফচাডৰ। 

j. নিশুটৰ ঞ্জীয়ন কৰাৰ আগত নতৃ-ভাতৃৰ ঞ্জীয়ন লহাৱাডটা ফাধতাভূলক। মনদ নিশুটৰ ঞ্জীয়নৰ সভয়ত নতৃ/ভাতৃ/অনববাৱডক 

ঞ্জীয়ন কৰা নাই অথফা আধাৰ নম্বৰ নাই, লতডে লসই নিশুটৰ ঞ্জীয়ন কনৰফ ৰা নামাফ। 

k. নৰয়ালৰ ভূল সদসু নবনত্তক ঞ্জীয়নত নৰয়ালৰ ভূল সদসুজনৰ নাভ, আধাৰ নম্বৰ আৰু নৰয়ালৰ সদসু আৰু ভূল সদসুজনৰ 

ভাজত থকা সিকয ৰ তথু নদয়াডটা অননফাময। 
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ECMP ক্লাডেি ফযৱহাৰ কবৰ এজন আৱাসীৰ ঞ্জীেন কৰা 

লে ১ 

 

আডানাৰ লগ-ইন 

লিডডনঞ্চডয়ল ফুৱহাৰ কনৰ 

ECMP ক্লাডয়ণ্টত লগ-ইন 

কৰক 

 

 

 

লে ২ 

 

ফযবিগে েথ্য অাংিডটাত 

প্ৰডয়াজনীত তথুনখনন নদয়ক 

নিশুৰ ঞ্জীয়নৰ লক্ষত্ৰত লষ্ট ৬ 

আৰু ৭ প্ৰডমাজু নহয় 

 

 

 
 

লে ৩ 

 

সকডলা লডভ‟গ্ৰানপক তথু 
আৰু লমাগাডমাগৰ তথু নদয়ক 

ভ‟ফাই  নম্বৰ আৰু 
ই-লভ ডক ধবৰ 
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লে ৪ 

 

লৰপাডৰডঞ্চচ্ লটফ নক্লক কনৰ 

তাৰ েডাউন লভনুুৰ ৰা 
জন্ৰ োবৰিৰ প্ৰভাণ 

ননফযাচন কৰক 

 

 

লে ৫ 

 

 

 

এনতয়া েডাউন লভনুুৰ 

ৰা আৱাসীই নৰচয় আৰু 
ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড জভা 
কৰা দস্তাডফজসভূহ ননফযাচন 

কৰক। 

 

লে ৬ 

 

ভনত ৰানখফ: নৰয়ালৰ ভূল 

সদসুৰ তথু নদয়ক 

(নৰয়ালৰ ভূল সদসু নবনত্তক 

ঞ্জীয়নৰ ফাডফ) 

 

ঞ্জীয়নৰ প্ৰকাৰৰ ৰত 

নবনত্ত কনৰ সহায়কাৰী 
দস্তাডফজৰ সাংখুা নদয়ক 
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লে ৭ 

 

আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰ ল‟ফলল 

আড াকবচত্ৰগ্ৰাপ লটফডটা 
নক্লক কৰক 

 

 

লে ৮ 

 

আঙুব ৰ চা লটফলল 

মাক 

ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰ ফুৱহাৰ 

কনৰ প্ৰথডভ ফাঁ হাতৰ 

আঙুনলৰ চা লক আৰু 
লসাঁহাতৰ আঙুনলৰ চা লক 

আৰু তাৰাচত ফুঢ়া 
আঙুনলৰ চা লক 

 

 

লে ৯ 

 

আইবৰচ লটফ নক্লক কৰক। 
আইনৰচ লেনাৰ ফুৱহাৰ 

কনৰ দডুয়াটা আইনৰচৰ 

আডলাকনচত্ৰ লক। 
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লে ১০ 

 

লিষত নুৰীক্ষ্ণ লটফ নক্লক 

কনৰ আৱাসীজনৰ লগত 

তথুনখনন নননিত কৰক। 
মনদ নকফা বুল আডছ লতডে 

লসই লটফডটালল মাক আৰু 
শুধৰাক। 

বনবিে কৰক নক্লক কৰক। 
 

লে ১১ 

 

সঞ্চালডক ফায়‟লভনিকৰ 

ননজৰ ফুঢ়া আঙুনলৰ চা নদ 

লচব নক্লক কনৰফ লাডগ। 

 

লে ১২ 

 

স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কৰক আৰু 
আৱাসীজনৰ ৰা তাত চনহ 

লক। 
 

লে ১৩ 

 

সহায়কাৰী দস্তাডফজ, স্বীকৃনত 

নি আৰু আধাৰ ঞ্জীয়ন 

পভযখন অননফামযবাডৱ লেন 

কনৰফ লাডগ। 
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CELC ক্লাডেি ফযৱহাৰ কবৰ বশশুৰ ঞ্জীেন কৰা: 

 

লে ২ 

আডানাৰ লিডডনঞ্চডয়ল ফুৱহাৰ 

কনৰ CELC ক্লাডয়ণ্ট লখালক। 
লডভ‟গ্ৰানপক তথুনখনন নদয়ক। 

 

 

 

লে ২ 

নতৃ/ভাতৃৰ ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু 
আধাৰ নম্বৰ নদয়ক 

তাৰাচত নিশুটৰ এখন 

আডলাকনচত্ৰ লক 

 

 

 

লে ৩ 

জভা কৰা দস্তাডফজখন ননফযাচন 

কৰক আৰু লসইখনত এখন 

আডলাকনচত্ৰ লক। 
তাৰাচত আধাৰ নম্বৰ নদয়া 
নতৃ/ভাতৃগৰাকীৰ আঙুনলৰ চা 

লক। 
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লে ৪ 

ফায়‟লভনিক তথুডফাৰৰ হফধতা 
সিন্ন কনৰফলল নুৰীক্ষ্ণত 

নক্লক কৰক। 
 

 
 
 

 

লে ৫ 

লিষত ঞ্জীেন সম্পণূচ 
কৰকত নক্লক কৰক আৰু 
ঞ্জীেন অৱিা নৱড‟খনত 

অ‟লক নক্লক কৰক। 
 

 

 

লে ৬ 

ঞ্জীয়ন সিূণয লহাৱাৰ াচত 

ঞ্জীয়ন কৰা নিশুটৰ 

নতৃ/ভাতৃগৰাকীডয় ঞ্জীবুি 

ভ‟ফাইল নম্বৰত ঞ্জীয়ন নম্বৰ 

থকা SMS এটা াফ। 
 

 
 
 
 



 
 

আধাৰ নাভাাংকন আৰ ুআডডটৰ বফষডে ফুজ ল াৱা 

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

 

Page47 

 
 

 
 
 

CELC ক্লাডেি ফযৱহাৰ কবৰ ভ‟ফাই  নম্বৰ আডডট কৰা প্ৰণা ী: 

 

 

 

 

 

লে ৭ 

মনদ জন্ৰ ঞ্জীয়ন নম্বৰডটা 
উলব্ধ আডছ লতডে হয় নক্লক 

কৰক আৰু  BRN/BAN 

নম্বৰডটা নদয়ক। 
ক্লাডয়ডণ্ট নিশুটৰ নাভ, জন্ৰ 

আৰু নলাংগডকইটা ঘুৰাই নদফ। 

লে ১ 

আৱাসীৰ ভ‟ফাইল নম্বৰ 

উন্ননতকৰণ কনৰফলল  CELC 

লটফডলট ফুৱহাৰ কডৰাফ ানৰ। 
 

সঞ্চালকৰ লিডডনঞ্চডয়ল ফুৱহাৰ 

কনৰ লগ-ইন কৰক আৰু 
“ভ‟ফাই  উন্নবেকৰণ” 

ননফযাচন কৰক 

লে ২ 

লটফডলটডটাত লগ-ইন কনৰফলল 

সঞ্চালডক  OTP ননভযাণ কনৰফ 

লানগফ। 
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লে ৩ 

সঞ্চালডক আৱাসীৰ আধাৰ নম্বৰ, 

ননজৰ আধাৰ নম্বৰ, নতুন 

ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু ভ‟ফাইলত 

লাৱা  OTPলটা আৰু 
আৱাসীজনৰ প্ৰভাণীকৰণ  

ননিয়তাৰ ফাডফ নদফ লানগফ। 
আৱাসীৰ নডস্ক্ক্ল‟জাৰডটা “লছক” 

কনৰফ লাডগ। 

লে ৪ 

সঞ্চালডক ননজৰ ফায়‟লভনিক 

ননিয়তা প্ৰদান কনৰ ননজৰ 

ননিয়তা প্ৰদান কনৰফ লানগফ। 

লে ৫ 

আটাইডকইটা লষ্ট সপলতাডৰ 

লচব কৰা লহাৱাৰ াচত 

সঞ্চালডক পাইডনল ননিয়তাৰ 

ফাডফ “অ‟লক” নক্লক কনৰফ লাডগ। 

লে ৬ 

ভ‟ফাইল উন্ননতকৰণৰ ফাডফ  

EID ননভযাণ কৰা হয় আৰু 
ফানসন্ন্ন্দাসকডল এই উন্ননতকৰণ  

EIDলটা অৱস্থাডটা লিক কনৰফ 

াডৰ। 
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ECMPে ফাে‟লভবিক েথ্য উন্নবেকৰণ কৰা 

 

লে ১ 

জীৱনবক্ৰোৰ চবৰৱেচ ন ননফযাচন 

কৰক। 
আৱাসীৰ েথ্য উন্নবেকৰণত নক্লক 

ককয । 
 

 

 

 
 
 
 

 

লে ২ 

আৱাসীৰ আধাৰ নম্বৰ, জন্ৰ তানৰখ 

আৰু নলাংগ নদয়ক। 
ভনে ৰাবিফ: “ফাে‟লভিক 

উন্নবেকৰণ লছক ফক্স”ে বক্লক 

কৰক 

 

লে ৩ 

লৰপাডৰডঞ্চচ লটফলল মাক 

অনুগ্ৰহ কনৰ“লছক ফক্স- বিো লহাৱা 
নাই” ননফযাচন কৰক 

দস্তাডফজৰ সাংখুা “২” নে নদয়ক: 

উন্ননতকৰণ পভয আৰু স্বীকৃনত ত্ৰ 
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লে ৪ 

আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰ এখন 

লক আৰু লনক্সট নকল্ক কৰক। 

 

 

 

লে ৫ 

আৱাসীজনৰ আটাইডকইটা 
আঙুনলৰ চা আৰু ফুঢ়া 
আঙনলৰ চা লক আৰু 
লনক্সট নক্লক কৰক। 

 

 

 

লে ৬ 

আৱাসীজনৰ দডুয়াটা আইনৰচৰ 

আডলাকনচত্ৰ লক আনৰ লনক্সট 

নক্লক কৰক। 
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লে ৭ 

 

তথুসভূহৰ ুনৰীক্ষণ কৰক 

আৰু আৱাসীৰ ৰা ননিয়তা 
লক। 
বনবিে কৰকত নক্লক 

কৰক 

 

 

 

লে ৮ 

স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কনৰ 

আৱাসীৰ ৰা চহী লক 

 

 

 

 

লে ৯ 

চহী কৰা স্বীকৃনত নি আৰু 
উন্ননতকৰণ পভযখন 

অননফামযবাডৱ লেন কৰক 
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ECMPে লডভ‟গ্ৰাবপক েথ্যসভূহ উন্নবেকৰণ কৰাৰ লেসভূহ: 

লে ১ 

 

 

আৱাসী ঞ্জীেন লভনুুৰ 

তলত ঞ্জীেনৰ েথ্য 
শুধৰাওক ননফযাচন কৰক 

 

লে ২ 

 

উন্ননতকৰণৰ ফাডফ 

(উন্ননতকৰণ পভযত 

নদয়াভডত)আৱাসীই নচন 

নদয়া নপল্ডসভূহত 

আৱাসীৰ নাভ, আধাৰ 

নম্বৰ আৰু অনু লকাডনা 
নপল্ডডফাৰ ুৰাক 

লনক্সট নক্লক কৰক 

 

 

লে ৩ 

লৰপাডৰডঞ্চচ লটফলল মাক 

অনুগ্ৰহ কনৰ উন্ননতকৰণৰ 

অনুডৰাধৰ ৰত নবনত্ত কনৰ 

সহায়কাৰী দস্তাডফজসভূহ 

ননফযাচন কৰক। 
উন্ননতকৰণৰ অনুডৰাধৰ 

ৰত নবনত্ত কনৰ দস্তাডফজৰ 

সাংখুা নদয়ক আৰু লনক্সট 

নক্লক কৰক 
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লে ৪ 

 

আৱাসীজনৰ আডলাকনচত্ৰ 

আৰু নমডকাডনা এটা 
ফায়‟লভনিক হফনিষ্টু লক 

আৰু লনক্সট নক্লক কৰক   

 

লে ৫ 

 

নদয়া তথুসভূহৰ ুনৰীক্ষণ 

কৰক আৰু আৱাসীজনৰ ৰা 
ননিয়তা লক 

লচবতনক্লক কৰক 

 

লে ৬ 

 

 

 

 

সঞ্চালডক ননজৰ আঙুনলৰ 

চা নদফ লাডগ আৰু লচব 

নক্লক কনৰফ লাডগ 
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লে ৭ 

 

 

স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কনৰ 

আৱাসীৰ ৰা চহী 
লক 

লে ৮ 

 

চহী কৰা স্বীকৃনত নি 

আৰু উন্ননতকৰণ 

পভযখন অননফামযবাডৱ 

লেন কৰক 
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UCL ক্লাডেিে লডভ‟গ্ৰাবপক েথ্যৰ উন্নবেকৰণ কৰাৰ লেসভূহ: 

 

লে ১ 

লগ-ইন লিডডনঞ্চডয়ল ফুৱহাৰ 

কনৰ UCL ক্লাডয়ণ্ট লখালক। 

আৱাসীজনৰ আধাৰ নম্বৰ 

নদয়ক আৰু লতঁৰ তথু াফলল 

ফায়‟লভনিক তথু লক। 
তাৰাচত আৱাসীৰ েথ্য 
আনকত নক্লক কৰক। 

 

 

 

লে ২ 

„লডভ‟গ্ৰানপক‟ ৃষ্ঠাত 

উন্ননতকৰণ পভযত নদয়াভডত 

নতুন তথু নদয়ক আনৰ লনক্সট 

নক্লক কৰক। 
 

 

লে ৩ 

উন্ননতকৰণৰ অনুডৰাধৰ ৰত 

নবনত্ত কনৰ সহায়কাৰী 
দস্তাডফজডফাৰ ে ডাউন লভনুুৰ 

ৰা ননফযাচন কৰা হয় আৰু 
দস্তাডফজৰ সাংখুা নদয়া হয়। 
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লে ৪ 

তথুসভূহ ুনৰীক্ষণ 

কনৰবনবিে কৰকত নক্লক 

কৰক। 
 

 

 

লে ৫ 

সঞ্চালক আৰুআৱাসীৰ 

ফায়‟লভনিক ননিয়তা লক 

আৰু সফধোকৰণ কৰকত 

নক্লক কৰক 

 

 
 

 

লে ৬ 

সহায়কাৰী দস্তাডফজ আৰু 
উন্ননতকৰণ পভযখনক 

অননফামযবাডফ লেন কৰা হয় 
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লে ৭ 

লডভ‟গ্ৰানপক তথু 
উন্ননতকৰণ সিূণয কনৰফলল 

জভা কৰকত নক্লক কৰক 

 

 

 

লে ৮ 

স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্টকনৰফলল 

ৰবচি বপ্ৰি কৰকত নক্লক 

কৰক 
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UCL ক্লাডেিেআড াকবচত্ৰ উন্নবেকৰণ কৰা লেসভূহ: 

লে ১ 

 

আৱাসীৰ আধাৰ নম্বৰ  

নদয়ক আৰু লতঁৰ 

ফাে‟লভবিক লক আৰু 
ফাবসন্দৰ েথ্য আনকত নক্লক 

কৰক। 
 

 

 

লে ২ 

„লডভ‟গ্ৰানপক‟ ৃষ্ঠাডটাত 

“আড াকবচত্ৰ 

উন্নবেকৰণ”ফক্সডটাননফযাচন 

কৰক লনক্সট নক্লক কৰক 

 

 

লে ৩ 

সহায়কাৰী দস্তাডফজৰ সাংখুা 
“১” ফুনল নদয়কভাডন 

উন্নবেকৰণ পভচিন 
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লে ৪ 

 

এনতয়াআড াকবচত্ৰগ্ৰাপ 

লটফললমাক আৰুআৱাসীৰ 

আড াকবচত্ৰনক্লক কৰক 

 

 
 

লে ৫ 

 

নুৰীক্ষ্ণ লটফ নক্লক কৰক 

আৰু উন্ননতকৰণ কৰা 
তথুসভূহ আৱাসীজনৰ হসডত 

ৰীক্ষা কৰক। 
লিষত লচব নক্লক কৰক। 

 

 

 

লে ৬ 

সঞ্চালক আৰু আৱাসীৰ 

ফায়‟লভনিক ননিয়তা লক। 
সফধোকৰণ কৰকত নক্লক 

কৰক 

 



 
 

আধাৰ নাভাাংকন আৰ ুআডডটৰ বফষডে ফুজ ল াৱা 

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

  

Page60 

 
 

 
 

লে ৭ 

 

আৱাসীই ুৰাই নদয়া 
উন্ননতকৰণ পভযখন লেন 

কনৰ আল‟ড কৰক। 
 

 

 

লে ৮ 

লডভ‟গ্ৰানপক তথুৰ 

উন্ননতকৰণ সভাে কনৰফলল 

জভা কৰকত নক্লক কৰক 

 

 

 

লে ৯ 

স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কনৰফলল 

ৰবচি বপ্ৰি কৰকত নক্লক 

কৰক 
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ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ প্ৰবক্ৰোৰ আৰম্ভবণডে GPS চাইাংক কৰা লেসভূহ (ECMP ক্লাডেি) 

লে ১ 

 

 

• ষ্টাটয  লভনুু লখালক 

• কডোল লডনলত নক্লক কৰক 

• নৱড‟জ পায়াৰৱালত নক্লক কৰক 

• নৱড‟জ পায়াৰৱাল ফন্ধ কৰক 

• লসাঁপাডল থকা নৱড‟জ লখাল খাফ 

• ফন্ধ কনৰফলল নতননটা লৰনডঅ‟ 

ফুটভ নক্লক কৰক 

• অ‟লক ফুটাভ টক 

• আডানাৰ নচডষ্টভডটা নৰষ্টাটয  কৰক 

• GPS আৰম্ভ কৰক 

লে ২ 

 

• সকডলা সাংডমানগত মন্ত্ৰ ৰীক্ষা কৰক 

• ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্টৰ প্ৰনতডটা ৃষ্ঠাডত এই 

ফাৰডাল থাডক (ফাঁপাডল তলত), নম 

লভনচনৰ লগত সাংডমানগত হহ থকা 
সকডলাডফাৰ মন্ত্ৰক লদখুৱায় 

 

 

 

লে ৩ 

 “GPS মন্ত্ৰ” 

আইকনডটাত নক্লক 

কৰক 

 GPS আৰম্ভ কৰক 

ফুটাভডটাত নক্লক কৰক 

 

লে ৫ 

 

“GPS মন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰা 
হহডছ” অৱস্থাডটা ৰীক্ষা 
কৰক 
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লে ৬ 

 

অৱস্থা চাক- ৰঙা অৱস্থা 
আঁতনৰডছ আৰু নতুন 

ক‟অনডয ডনটসভূহ লদখুৱাইডছ 

 

 

লে ৭ 

 

“লফড লৰটডটা ৯৬০০” 

নহচাড ননফযাচন কৰক 

GPSচাইাংক ৃষ্ঠাডটা সিূণয 
লহাৱাৰ াচত সঞ্চালকৰ 

চাইাংক ৃষ্ঠাডটা লাই আনহফ 
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লডকট আৰু সঞ্চা ক চাইাংক কৰা লেসভূহ (UCL আৰু ECMP ক্লাডেি) 

 ক্লাডয়ণ্টত প্ৰহভফাৰ লগ-ইন কডৰাডত সঞ্চালকৰ তথু নচাংি‟নাইজ কৰডটা ফাধুতাভূলক, মাৰ ফাডফ সঞ্চালক/মযডফক্ষডক ননজৰ ভ‟ফাইল 

নম্বৰডটা আধাৰৰ লগত ঞ্জীবুি কৰাডটা ফাধুতাভূলক। 
 ভনত ৰানখফ: মনদ সঞ্চালক/মযডফক্ষডক ১০ নদনৰ ফাডফ লগ০ইন নকডৰ লতডে সঞ্চালকৰ তথুসভূহ আডকৌ নচাংি‟নাইজ কনৰফ লানগফ 

 সঞ্চালকৰ তথু নচাংি‟নাইজ কৰা (চাইাংকৰ ফাডফ সঞ্চালক/মযডফক্ষকৰ ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ থানকফ লানগফ আৰু মনদ সঞ্চালডক ১০ 

নদনললডক লগ-ইন নকডৰ লতডে আডকৌ চাইাংক কনৰফ লানগফ) 

 

লে ১ 

 

ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্টত থকা 
সঞ্চালক চাইাংক ৃষ্ঠাডটাত 

নক্লক কৰক 

 

 

লে ২ 

 

আল‟ড কনৰফলল “ফানক 

থকা লডকটসভূহৰ” তথু 
ৰীক্ষা কৰক 

 

 

লে ৩ 

 

 

“সিূণয চাইাংক”ত নক্লক 

কৰক আৰু তাৰ াচত 

“সঞ্চালক চাইাংক”ত 
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লে ৪ 

 

 

“সিূণয লডকট চাইাংক” 

সিূণয লহাৱাৰ াচত 

ননিয়তা লভডচজডটা চাক 

 

 

লে ৫ 

 

 “সঞ্চালক চাইাংক”ত 

নক্লক কৰক আৰু চাইাংক 

আৰম্ভ লহাৱালল ৰঁক 

 

 প্ৰনিয়াডটা সিূণয 
লহাৱাৰ াচত অ‟লক 

নক্লক কৰক 

 

 

লে ৬ 

 

 সঞ্চালকৰ 

ঞ্জীবুিভ‟ফাইল 

নম্বৰডটাত লাৱা 
OTPলটা নদয়ক 

 

 প্ৰনিয়াডটা সিুণয 
হ‟ফলল চকু অথফা 
আঙুনলডৰ ননিয়তা 
প্ৰদান কৰক 

 

লে ৭ 

 

ননিয়তা স্ক্ৰীনখন অহালল 

ৰঁক 
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সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্কৰ ফাডফ ফাধযোভূ ক লছকব ে/প্ৰবক্ৰো 
 

 1.  ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ লশষ লহাৱাৰ াচে, বিনডটাৰ কাভবিবনৰ নুৰীক্ষ্ণ কৰক আৰু সকড াবিবন লডকট 

লভনুয-প্ৰবক্ৰো>ঞ্জীেনৰ েথ্য সফধোকৰণ কৰক>েুজাৰৰ ফাডফ নুৰীক্ষ্ণৰ শ্বটচ কাট-Alt + Ctrl + V  

 2.  ঞ্জীেনৰ লডকটসভূহ চাইাংক কৰক  

 3.  সঞ্চা কৰ চাইাংক কৰা কামচ কৰক  

 4.  SFTPৰ দ্বাৰা লডকটসভূহ আ ‟ড কৰক  

বা িডৰ ৰুুৱা ঞ্জীেন/শুধৰবণ পভচিনৰ সফধোকৰণ কৰা 
 

সফধোকৰণকেচ াৰ দ্বাৰা আধাৰ ঞ্জীেন/শুধৰবণ পভচৰ সফধোকৰণ  

 দস্তাডফজ নবনত্তক ঞ্জীয়নৰ ফাডফ নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া দস্তাডফজৰ তথুৰ লগত 

বালদডৰ ুৰুৱা আধাৰ ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ পভযখনৰ তথুনখনন হফধতাকৰণ কনৰফ লানগফ। 

 নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ৰত নবনত্ত কনৰ কৰা ঞ্জীয়নত- আধাৰ ঞ্জীয়ন শুধৰনণ পভযখনত 

আৱাসীৰ লগত লতঁৰ নাভ, নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ আধাৰ নম্বৰ/EID আৰু আচল সিকয ৰ 

প্ৰভাণৰ হফধতাকৰণ কনৰফ লানগফ 

 ৫ ফছৰৰ তলত নিশুৰ লক্ষত্ৰত নৰচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ লকাডনা হফধতাকৰণ কৰা নহয়, তাৰ নফৰীডত বালদডৰ ুৰুৱা আধাৰ 

ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ পভযখনত নদয়া জন্ৰ প্ৰভাণৰ আচল প্ৰভাণত্ৰ, লকাডনা এজন নতৃ-ভাতৃৰ আধাৰ নম্বৰ/EIDৰ হফধতাকৰণ কনৰফ 

লানগফ 

 নৰচয়কতয া নবনত্তক ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আধাৰ ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ পভযখনৰ নৰচয়কতয াৰ নাৰ আৰ ুআধাৰ নম্বৰ লৰকডয  কনৰ ৰানখফ 

লানগফ। ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণণ্টত নৰচয়কতয াৰ তথুসভূহ থানকফ লানগফ 

 ঞ্জীয়ক কনৰফলল অহা ফুনিজনৰ ভ‟ফাইল নম্বৰ ফাধতাভূলকবাডৱ ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ পভযখনত নদয়া হয় 

ঞ্জীেনৰ আগৰ ID  

 এই নপল্ডডটা ঞ্জীয়নৰ আগৰ ID (মনদ আডছ) ফুৱহাৰ কনৰ ঞ্জীয়নৰ 

আগৰ ডাটা উদ্ধাৰ কনৰফলল ফুৱহাৰ কৰা হয় 

 ঞ্জীয়নৰ আগৰ ID নদয়ক আৰু “মাক”ত নক্লক কৰক। সম্বনন্ধত 

নপল্ডসভূহত অঞ্জীয়নৰ আগৰ ডাটাসভূহ ননডজ-ননডজই আনহ মাফ 

 ঞ্জীয়নৰ আগৰ ডাটাসভূহ শুধৰাফ লগা হ‟ফ াডৰ 
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NPR ৰবচি নম্বৰ  

মনদ আৱাসীজনৰ NPR ৰনচদ আডছ, লতডে নপল্ডডটাত নৰনচদৰ নম্বৰডটা নদফ লাডগ, অনুথা নহচাড 

N/A ভাকয  কনৰফ লাডগ। 

সম্পণূচ নাভ  

 দস্তাডফজ নবনত্তক ঞ্জীয়নৰ ফাডফ নাভডটা নদয়াৰ আগত আৱাসীই নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড নদয়া 
দস্তাডফজসভূহৰ হফধতাকৰণ কৰক 

 আৱাসীৰ নাভ লডত তলত ইয়া ননডদযিনাসভূহ ভানন চনলফ 

– সিূণয নাভ নদয়ক- লতঁৰ সিূণয নাভডটা ক‟ফলল কক আৰু লসইডটা নলখক। উদাহৰণস্বৰূড এজন আৱাসীই ননজৰ নাভডটা নব 

নফজয়ন ফুনল ক‟ফ াডৰ নকন্তু লতঁৰ সিূণয নাভডটা লবাংকতৰভণ লফাজয়ন হ‟ফ াডৰ। 

– নভষ্টাৰ, নভছ। নভডছচ, লভজৰ অৱসৰপ্ৰাে, ড°অৰ দডৰ উানধডফাৰ নননদফ 

– লকনতয়াফা নৱজাতক অথফা নিশুৰ জন্ৰ প্ৰভাণৰ নসহঁতৰ নাভ নাথাডক। লতডন লক্ষত্ৰত আৱাসীজনক নিশুটৰ ফাডফ প্ৰস্তানৱত 

নাভডটা ক‟ফলল কক আৰু কক লম ঞ্জীয়নত নাভ নদয়াডটা নকভান প্ৰডয়াজনীয় আৰ ুঞ্জীয়ন পভযত নদয়া লসই নাভডটাডক 

ফুৱহাৰ কনৰফলল কক 

– ৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুৰ লক্ষত্ৰত নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ প্ৰডয়াজন নহয় নকন্তু তাৰ নফনৰডত জন্ৰ প্ৰভাণ আৰু জন্ৰ 

প্ৰভাণত্ৰত নদয়া লকাডনা এজন নতৃ-ভাতৃৰ আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰডয়াজন হয় 

ব াংগ  

 ুৰুষৰ ফাডফM 

 ভনহলাৰ ফাডফF 

 িাঞ্চডজডাৰৰ ফাডফT 

জন্ৰ োবৰি  

 সম্বনন্ধত নপল্ডত আৱাসীৰ জন্ৰ তানৰখ নদয়ক ম‟ত নদন, ভাহ আৰু ফছৰ থাডক 

 মনদ আৱাসীই জন্ৰ তানৰখৰ ফাডফ দস্তাডফজ নবনত্তক প্ৰভাণ নদডয় লতডে “হফধতাকৰণ কৰা হহডছ” 

ফক্সডটা লছক কৰক আৰু আৱাসীই নদয়া দস্তাডফজৰ নাভৰ ে ডাউন দস্তাডফজসভূহৰ ৰা ননফযাচন 

কৰক 

 মনদ আৱাসীৰ জন্ৰ প্ৰভাণৰ ফাডফ লকাডনা দস্তাডফজ নাই লতডে জন্ৰ তানৰখ লক আৰু “লঘানষত কৰা হহডছ” ফক্সডটা লছক কৰক 

 মনদ আৱাসীই জন্ৰ সঠিক তানৰখ ক‟ফ লনাৱাডৰ আৰু লকৱল ননজৰ ফয়সডটা কয় লতডে সঞ্চালডক ফয়সৰ লগত সম্বনন্ধত নপল্ডত 

ফয়সডটা নদফ লাডগ। চপডৱৱডৰ  স্বয়াংনিয়বাডৱ জন্ৰ তানৰখডটা নহচা কনৰ ল‟ফ 

িােী ঠিকনা আৰু লমাগাডমাগৰ েথ্য  

 আৱাসীই লকাৱাভডত ভাৰপৎৰ ঠিকনাৰ তথু নদয়ক 

 দস্তাডফজ নবনত্তক ঞ্জীয়নৰ লক্ষত্ৰত ঠিকনা নদয়াৰ আগত আৱাসীই নদয়া ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ 

দস্তাডফজৰ হফধতাকৰণ কৰক 
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 PIN লকাড আৰু ললডভাকয ৰ হসডত সিূণয ঠিকনাডটা নদয়ক 

 স্থানীয় বাষাৰ িাঞ্চনলটাডৰষুন উচ্চাৰণ আৰু অনু কাৰণৰ ফাডফ বুল হ‟ফ াডৰ আৰু লসইফাডফ লভনুডৱলবাডৱ শুধডৰাৱাৰ প্ৰডয়াজন 

হ‟ফ াডৰ আৰু আৱাসীৰ দ্বাৰা ননিয়তা প্ৰদান কনৰফ 

 মনদ আৱাসীই নদয়া দস্তাডফজ ঠিকনাৰ ে ডাউন নলষ্টত নাই লতডে ই ঠিকনাৰ গ্ৰহণডমাগু পদস্তাডফজ নহয় আৰু আৱাসীক গ্ৰহণীয় 

ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নদফলল লকাৱা হ‟ফ াডৰ। লতডনডফাৰ লক্ষত্ৰত আৱাসীই গ্ৰহণীয় দসুাডফজ নননদয়াললডক ঞ্জীয়ন কৰা নহয় 

 আধাৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণ পভচে আৱাসীৰ ভ‟ফাই  ভম্বৰ বিফ  াবগফ। ইোৰ  গডে আৱাসীক অৱিাে আডডট 

আৰু বফববন্ন আধাৰ বববত্তক লসৱাৰ ফযৱহাৰৰ ফাডফ ই-লভই  বিফল  উৎসাবহে কবৰফ  াডগ। 

আৱাসীৰ  গে সম্পকচ  (বৰবিবে ওৰে বববত্ত কবৰ)  

 ই নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ৰত নবনত্ত কনৰ কৰা ঞ্জীয়নৰ ফাডফ প্ৰডমাজু 

 নতৃ/নগনৰডয়ক/অনববাৱক অথফা ভাতৃ/হঘণীডয়ক/অবীবাৱকৰ নপল্ড ুৰুৱাডটা এটা ফাধুতভূলক 

নহয়। মনদ আৱাসীই লসই তথু নদডয় লতডে লসই তথু নদফ লাডগ 

 মনদ আৱাসীই সিকয  ক‟ফ নননফচাডৰ লতডে “আৱাসীৰ লগত সিকয ত” “নদয়া নাই” ছকফক্সডটা 
ননফযাচন কৰক 

 ৫ ফছৰৰ তলৰ নিশুৰ লক্ষত্ৰত নতৃ-ভাতৃ/সম্বন্ধীয় ফুনিৰ আধাৰ নম্বৰ/EID নদয়াডটা ফাধুতাভূলক 

 

বডচক্ল‟জাৰ  

আধাৰ (বফবত্তৰ আৰু অনযানয চাফবচডী,  াব আৰু লসৱা বিফল   ক্ষ্য ল াৱা) অবধবনেভ, ২০১৬ৰ বাগ ৩(২)ৰ অধীনে 

থ্কা বডচক্ল‟জাৰ: 

 আৱাসীই মাডত এই নড‟চক্ল‟জাৰত ননজৰ চহী/ফুঢ়া আঙুনলৰ চা নদডয় এই কথা নননিত কৰক 

 আৱাসীই এই নডচক্ল‟জাৰৰ গুৰুত্ব ক‟ফ লানগফ 

সঞ্চা ক আৰু আৱাসীই কৰা নুৰীক্ষ্ণ  

 সঞ্চালডক আৱাসীৰ ঞ্জীয়ন লিষ কৰাৰ আগত প্ৰডয়াজনীয় নপল্ডসভূহ নঢ় শুনফ লাডগ। সঞ্চলডক তলত নদয়া নপল্ডসভূহ আডকৌ 
নননিত কনৰফ লাডগ: 

– আৱাসীৰ নাভৰ ফানান (ফাধুতাভূলক) 

– শুদ্ধ নলাংগ (ফাধুতাভূলক) 

– শুদ্ধ ফয়স/জন্ৰ তানৰখ (ফাধুতাভূলক) 

– ঠিকনা- PIN লকাড; নফনল্ডাং;গাঁ/চহৰ/নগৰ; নজলা; ৰাজু (ফাধুতাভূলক) 

– সিকয ৰ তথু- নতৃ-ভাতৃ/হঘণীডয়ক অথফা নগনৰডয়ক/অনববাৱক; সম্বন্ধীয় ফুনিৰ নাভ (ফাধুতাভূলক) 

– আৱাসীৰ সঠিক আৰু েষ্ট আডলাকনচত্ৰ (ফাধুতাভূলক) 

– ভ‟ফাইল নম্বৰ (ফাধুতাভূলক) 

– ই-লভইল ID (ফাধুতাভূলক নহয়) 
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 সঞ্চালডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম নমডফাৰ নপল্ডত লকাডনা তথু নদয়া লহাৱা নাউ লতডনডফাৰ নপল্ডত NA, N/A অথফা ND 

ৰ দডৰ লকাডনা িব্দ নাই 

 পভযখনত নমডফালাক নপল্ড ফাধুতাভূলক নহয় আৰ ফানসন্দই লকাডনা তথু নদয়া নাই লতডনডফাৰ নপল্ড খানল ৰাখক 

 ঞ্জীয়ন আডফদনত নদয়া সকডলা তথুৰ ফাডফ আৱাসীৰ ৰা ননিয়তা ল‟ফ লাডগ আৰু ঞ্জীয়ন সিূণয কৰাৰ আগত আৱাসীৰ ৰা 
স্থানীয় বাষাৰ অনুফাদডফাৰ হফধতাকণয কনৰফ লাডগ 

 

সঞ্চ ক/মচডফক্ষ্ক/বৰচেকেচ া/বৰো ৰ ভূ  সিসযৰ চাইন অপ  

 সঞ্চালডক প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন নুজৰ আঙুনলৰ চা নদ চাই অপ কনৰফ লাডগ 

 মযডফক্ষকৰ চাইন অপ এনিডবট কৰা হয় আৰু ফায়‟লভনিক ফুনতিভৰ লক্ষত্ৰত নদয়া হয় 

 ক৫ ফছৰৰ তলত নিশুৰ লক্ষত্ৰত জনিত হহ থকা নতৃ-ভাতৃ/সম্বন্ধীয় ফুনিৰ ফায়‟লভনিক ননিয়তা ললাৱা হয় 

 নৰচয়কতয া/নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ৰত নবনত্ত কনৰ কৰা ঞ্জীয়নৰ লক্ষত্ৰত নৰচয়কতয া/নৰয়ালৰ ভূল সদসুৰ ফায়‟লভনিক 

ননিয়তা ললাৱা হয় 

স্বীকৃবে বিৰ বপ্ৰবিাং  

 সঞ্চালডক EID (ঞ্জীয়ন ID) থকা স্বীকৃনত নি নপ্ৰণ্ট কনৰফ লাডগ 

 আৱাসীই লসই নিখনত চহী কনৰ সঞ্চালকক লেননাংৰ ফাডফ নদফ লাডগ  

ফাধযোভূ ক লস্কবনাং  

 ঞ্জীয়ন সিূণয কনৰফলল আধাৰ ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ পভয, আচল সহায়কাৰী দস্তাডফজ আৰু চহী কৰা EID 

(ঞ্জীয়নID)থকা স্বীকৃনত নি লেন কনৰফ লাডগ 

 সকডলাডফাৰ দস্তাডফজ আৱাসীক ঘুৰাই নদফ লাডগ আৰু সঞ্চালডক এখডনা ৰানখফ নালাডগ 

 

ফাে‟লভবিক ডাটা  ‟ফল  বফস্তাবৰে বনডিচ শনা 
 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ ফায়‟লভনিক ডাটা, নম হহডছ আঙুনলৰ চা আৰু আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ল‟ফৰ ফাডফ STQCৰ দ্বাৰা প্ৰভানণত ফয়‟লভনিক 

মন্ত্ৰ ফুৱহাৰ কনৰফ লানগফ। প্ৰভানণত ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰৰ তানলকা STQCৰ লৱফচাইটত আডছ http://www.stqc.nic.in/ 

 

 

আঙুব ৰ চা ল াৱা 

http://www.stqc.nic.in/
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 অঙুনলৰ চা ললাৱা িভডটা হহডছ প্ৰথডভ ফাঁহাতৰ চানৰটা আঙুনলৰ চা ললাৱা আৰু তাৰ াচত লসাঁহাতৰ চানৰটা আঙুনলৰ চা 

ললাৱা আৰু তাৰাচত দটুা ফুঢ়া আঙুনলৰ চা 

 ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰত আঙুনলৰ চা ল‟ফলল আঙুনলডকইটা বালদডৰ ৰানখফ লানগফ 

 ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰত লকাডনা লানটীয়া লাহৰৰ ৰনি নৰফ লনাৱানৰফ। আঙুনলৰ চা ললাৱা মন্ত্ৰত থকা ইনডডকটৰৰ সহায়ত 

আঙুনলডকইটা সঠিক ঠাইত থক 

 ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰত আঙুনলডকইটা সঠিক নদিত ৰানখফ লানগফ 

 ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰডটাত লিডটনখন চপা কনৰফলল ভাডজ ভাডজ ধুনল নলগা কাডাৰ এখন ফুৱহাৰ কৰক 

 আঁডচাৰ, অেষ্ট আডলাকনচত্ৰ অথফা আধালক আডলাকনচত্ৰ আনহডল ভাডজ ভাডজ মন্ত্ৰডকইটা ৰীক্ষা কৰক 

 আঙুনলৰ চা নহা, নতনত থকা/অেষ্ট আঙুনলৰ চা, ফহু াতল আঙুনলৰ চা অহাৰ ভূল কাৰণ হহডছ বালদডৰ লজাৰ নননদয়া মাৰ 

পলত লফয়া ভানৰ আঙুনলৰ চা আডহ 

 আৱাসীজনৰ হাতডকইখন চপা হ‟ফ লানগফ (লকাডনা ভাট, লতল থানকফ লনাৱানৰফ)। মনদ প্ৰডয়াজন হয় লতডে আৱাসীজনক ানী 
আৰু চাডফাডনডৰ হাত ধুফলল কক 

 আঙুনলডকইটা অনতভাত্ৰা শুকাণ অথফা নতনত থানকফ লনাৱানৰফ 

 আৱাসীজনক ফাঁহাত/লসাঁহাত/ফুঢ়া আঙুনল আঙুনলৰ চা ললাৱা লেনাৰত চানৰটা আঙুনলৰ 

চা ল‟ফৰ ফাডফ বালদডৰ থ‟ফলল অনুডৰাধ কৰক মাডত আঙুনলডকইটাৰ লগত বালদডৰ 

সিকয ত আডহ আৰু আঙুনলৰ চাডকইটাৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় 

 আঙুনলডকইটা মাডত আঙুনলৰ চা ললাৱা লেনাৰত প্ৰথভ গাঁঠিডটাললডক লচডটালক লথাৱা হয় এই 

কথাডটা নননিত কৰক 

 মনদ স্বয়াংনিয়বাডৱ আঙুনলৰ চা ললাৱা নহয় লতডে সঞ্চালডক লজাৰ কনৰ ৪ ফাৰ আঙুনলৰ চা 

ললাৱাফ লাডগ লমনতয়াললডক আটাইডকইটা লাইট লসউজীয়া হহ নামায় 

 মনদ আঙুনলৰ চা ললাৱাত ফুথয হয় লতডে সঞ্চালডক তাৰ প্ৰনতকাৰ নফচানৰফ লাডগ। চপডৱৱডৰ  নদয়া লকইটাভান কনৰফলগা প্ৰনতকাৰ 

হহডছ: 

 আঙুনলৰ সাংখুা থকা আঙুনলডকইটাৰ লগত নভলা নাই 

– আঙুনলডকইটা বালদডৰ ৰখা লহাৱা নাই 

– ফহু লফনছ লজাৰ (কাভৰ পলত) 

– ফহু কভ লজাৰ 

– ভাজৰ অাংি নাই 

– ফহু লফনছ ঘানভ থকা (নতনত থকা =) 

– ফহু লফনছ শুকান হহ থকা 

 নথয় হহ থকা অৱস্থাত আঙুনলৰ চা বালদডৰ আডহ 

 মনদ আঙুনল লফনছ আডছ লতডে লফনছলক থকা আঙুনলডটা ফাদ নদ ভূল আঙুনলডকইটাৰ চা লক 

 আঙুনলৰ চা লডত মাডত আঙুনলডকইটা বালদডৰ ৰখা হয় এই কথা নননিত কৰক 

 মনদ লকাডনা এটা আঙুনল নাই লতডে নথকা আঙুনলডটা ননফযাচন কনৰ ফায়‟লভনিক ফুনতিভ সঞ্চালন দ্ধনত ফুৱহাৰ কৰক 
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 লসাঁ আৰু ফাঁ চকু মাডত বালদডৰ এডকডাল আঁচত থাডক এই কথা নননিত কৰক আৰু ই ৰ‟ল 

এাংগল ননধযাৰণ কৰাত বালদডৰ সহায় কডৰ 

 আৱাসীজন এটা লান অৱস্থাত ফনহফ লানগফ, আডলাকনচত্ৰ লডত ফহাৰ দডৰ 

 চপডৱৱৰডটাডৱ  আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰৰ গুণাগুন ননধযাৰণ কনৰফ াডৰ। প্ৰথডভডতই এটা আডলাকনচত্ৰৰ গুণৰ ৰীক্ষা কৰা হ‟ফ মাডত 

সঞ্চালকক আডলাকনচত্ৰ ললাৱা প্ৰনিয়াৰ সঁহানৰ নদডয়। চপডৱৱৰডটাডৱ  সঞ্চালকক প্ৰনতকাৰৰ উাডয়া প্ৰদান কডৰ। চপৎডৱডৰ প্ৰদান 

কৰা লকইটাভান প্ৰনতকাৰ হহডছ: 

– অৱডৰাধ (আইনৰচৰ বাডলভান অাংি লদখা লমাৱ নাই) 

– আইনৰচ েষ্টবাডৱ অহা নাই 

– বুললক লচাৱা হহডছ (আৱাসীই লফডলগপাডল চাই আডছ) 

– চকুৰ ভনণ বালদডৰ অহা নাই 

 আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱা দ্ধনতডটা লাহৰৰ ৰত ননবয ৰিীল। আৱাসীৰ চকুত লকাডনা লানটীয়া অথফা কৃনত্ৰভ লাহডৰ 

প্ৰবাৱ ললাফ ননৱানৰফ 

 মন্ত্ৰডটা বালদডৰ ধনৰ ৰানখফ লানগফ, মনদ আৱাসীই মন্ত্ৰডটা ধনৰফ লগা হয় লতডে ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষডক আৱাসীজনক মেডটা 
বালদডৰ ধৰাত সহায় কডৰাফ াডৰ 

 ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ লডত ফুৱহাত কৰা লটফুল লাইটডটা আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱাৰ সভয়ত ফন্ধ কনৰ ৰানখফ লাডগ 

 আৱাসীৰ চকুত লানটীয়ালক সুমযৰ লাহৰ অথফা লকাডনা উজ্জ্বল লাহৰ নৰডল চকুৰ প্ৰনতচ্ছনফৰ সৃনষ্ট হ‟ফ আৰু গাৰ পলত লফয়া 
ভানৰ আডলাকনচত্ৰ আনহফ 

 সঞ্চালডক আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ লডত আৱাসীজনক লকডভৰালল লানটীয়ালক চাফলল, চকুডকইটা ফহললক লভনলফলল ক‟ফ লাডগ 

আৰু চকু ট নাভানৰফলল ননডদযিনা নদফ লাডগ 

 মনদ আৱাসীই আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱাত অিানে াইডছ আৰু ুনৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱাৰ প্ৰডয়াজন হয়, লতডে সঞ্চালডক তাৰ 

আগৰ স্ক্ৰীনলল হগ তাৰ তথুনখনন ুৰাফ লাডগ আৰু তাৰাচত আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ল‟ফ লাডগ। ইয়াৰ পলত আৱাসীজডন 

আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ লডত সঘডন চকু লভলাৰ অিানেৰ ৰা অল উিভ াফ 

 সঞ্চালডক আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ লডত স্ক্ৰল কনৰ থকা, স্ক্ৰীনখন অগা-নছা কনৰ থকাৰ নফৰীডত হধময ধনৰফ লাডগ আৰু মন্ত্ৰডটাৰ 

সঁহানৰলল ৰ‟ফ লাডগ  

 মনদ আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱাত সপল নহয় লতডে সঞ্চালডক আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ৪ ফাৰ ল‟ফ লাডগ 

 

 

 অৱস্থা:ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ লডত সঞ্চালডক আৱাসীজনক ননজৰ অৱস্থা সলাফলল অথফা সঠিক 

অৱস্থাত ফনহফলল লকাৱাৰ নফৰীডত লকডভৰাডটা বালদডৰ নভলাফ লাডগ। আগৰ ৰা 
আডলাকনচত্ৰ ললাৱাৰ দৰকাৰ ভাডন ভূৰ ঘুৰাফ নালাডগ অথফা নহলাফ নালাডগ 

 প‟কাচ: মন্ত্ৰডটাডৱ অডটা প‟কাচ আনৰ অডটা লকপ্সাৰ হফনিষ্টুডফাৰ ফুৱহাৰ কনৰফ লাডগ। ডলাৱা আডলাকনচত্ৰখনত লকাডনা ভ‟ষুন 

োৰ, কভ অথফা লফনছ এক্স‟জাৰ, অপ্ৰাকৃনতক লাহৰ অথফা লৰনডডয়ল নডষ্টষযুন থানকফ নালাডগ 

আইবৰচৰ আড াকবচত্ৰ 

ল াৱা 

ভুিৰ আড াকবচত্ৰ ল াৱা 
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 ভুখাকৃনত:ভুখাকৃনতডয় স্বয়াংনিয়বাডৱ ভুখ নচনাি কৰাত বূনভকা ালন কডৰ আৰু ভানুহৰ চকুৰ চাৱননডতা প্ৰবাৱ ললায়। ভুখখনৰ 

লকাডনা ভুখাকৃনত (নহঁহালক) নননদয়ালক, ঠ জান ৰানখ আৰু দডুয়াটা চকু লভনল আডলাকনচত্ৰ ল‟ফ লাডগ 

 লাহৰ: ভুখ নচনাি কৰাত কভ লাহডৰ ফহু প্ৰবাৱ ললায়। ভানুহ সঞ্চালডক কভ লাহৰ থকা আডলাকনচত্ৰ প্ৰনিয়া আৰু নচনাি 

কৰাত সভসুাৰ সন্খুীন হ‟ফ াডৰ। বাল আৰু সকডলাডত সভানলক লাহৰ নৰ থকা লাহৰ ফুৱস্থা ফুৱহাৰ কনৰফ লাডগ মাডত ভুখত, 

চকুত লকাডনা চা ঁনডৰ আৰু লকাডনা হট েট নাথাডক। ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহা ভানুহৰ ৰত লকাডনা লাহৰ নৰফ নালাডগ মাডত 

লকাডনা চাঁৰ সৃনষ্ট নহয়। লাইটসভূহৰ লাহৰ কভাফ লাডগ আৰু ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহা ভানুহজনৰ ঠিক আগত ৰানখফ লাডগ মাডত 

চকুৰ তলত লকাডনা চাঁ নডৰ 

 ছিভা: মনদ লকাডনা এজন ফুনিডয় সাধাৰণডত ছিভা নডন্ধ লতডে ছশভা বনবন্ধালক আড াকবচত্ৰ  ‟ফৰ ফাডফ ৰাভিয নদয়া হয় 

 অনু ফস্তু: ভুখৰ লকাডনা অাংি ঢানক ৰখা ফস্তু ফুৱহাৰ কফযলল নদয়া নহয়। ইয়াৰ লগডত াগুনৰৰ দডৰ ফস্তু ধানভযক, াৰিনৰক 

কাৰণৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কনৰফলল নদয়া হয় 

 সঞ্চালকসকলক আটাইতলক বালদডৰ ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ ল‟ফৰ ফাডফ প্ৰনিক্ষণ নদয়া হয় মাডত চপডৱৱৰৰ  সকডলা প্ৰডয়াজননখনন 

সিূণয হয় 

 নিশুসকলৰ ফাডফ লতঁডলাডক নতৃ-ভাতৃৰ লকালাৰ ফনহ আডলাকনচত্ৰ উঠাডটা গ্ৰহণডমাগু, নকন্তু এই কথাডটা নননিত কনৰফ লাডগ 

নিশুটৰ ভুখৰ আডলাকনচত্ৰৰ লগত নতৃ-ভাতৃৰ ভুখৰ আডলাকনচত্ৰ নাডহ 

 নমনফলাক লক্ষত্ৰত আডলাকনচত্ৰ ললাৱাত ফুথয হহডছ লতডনডফাৰ লক্ষত্ৰত প্ৰনতকাৰৰ প্ৰডয়াজন। চপডৱৱডৰ  প্ৰদান কৰা নকছুভান প্ৰনতকাৰ 

হহডছ: 

– লকাডনা ভুখ নাই 

– আৱাসীজন ফহু দৰুত আডছ (আডলাকনচত্ৰখনত চকুডকইটা ৯০তলক কভ দৰূত আডছ) 

– আৱাসীজন ফহু চৰত আডছ (আডলাকনচত্ৰখনত চকুডকইটা আডলাকনচত্ৰখনৰ ুতলৰ এক তৃতীয়াাংিতলক লফনছ আডছ) 

– অৱস্থা (লানলক চাক) 

– বালদডৰ লাহৰ ৰা নাই 

– ভুখৰ ফহু কভ দঢ়ৃতা (ফস্তুডটা ভানুহৰ ভুখ ফুনল নচনাি কনৰফ ৰা নাই) 

– অৱস্থা (আডলাকনচত্ৰখনত য়াউন এাংগল ১১।৫ নডনগ্ৰতলক লফনছ) 

– বালদডৰ লাহৰ ৰা নাই (আডলাকনচত্ৰখনত) 

– বুল ৃষ্টবূনভ (আডলাকনচত্ৰখনত) 

– মযাে নৰভাণ লাহৰ ৰা নাই (আডলাকনচত্ৰখনত ভুখত লফয়া ভানৰ চা ঁনৰডছ) 
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অধযাে ৬ 

 

ফযবেক্ৰভ সঞ্চা ন 
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অধযাে ৬: ফযবেক্ৰভ সঞ্চা ন 

 

এডনকুৱা অৱস্থা হ‟ফ াডৰ ম‟ত আৱাসীজডন আঘাত, আঙুনল/হাত নথকা আৰু চকুৰ এডকই সভসুাৰ দডৰ কাৰণৰ ফাডফ সিূণয ফায়‟লভনিকনখনন 

নদফ লনাৱাৰা অৱস্থাত থানকফ াডৰ। এডকনুৱা ফুনতিভডফাৰ সঞ্চালন কনৰফলল তলত নদয়া ননডদযিনাসভূহ ালন কনৰফ লাডগ। 

সভসযা আঙুব ৰ চা  ওডে ফযবেক্ৰভ বনডিচ শনা 

আঙুব  নাই/কটা 
সগডছ/লফডেজ ভাবৰ 

লথ্াৱা আডছ 

 

1. এডন ফুনতিভক চপডৱৱৰত ফুনতিভ আডলাকনচত্ৰৰ লগত 

বালদডৰ লদখুৱাফ লানগফ। 
2. ফানক থকা আঙুনলডকইটাৰ আঙুনলৰ চা ললাৱা হয় 

3. আগদঢ়াৰ আগত ফানসনন্দাজনক এডন অৱস্থা নননিত কনৰফলল 

ক‟ফ লানগফ 

সভসযা 
আইবৰচৰ আড াকবচত্ৰ  ওডে 

ফযবেক্ৰভ 
বনডিচ শনা 

আইবৰচৰ 

আড াকবচত্ৰআড াক
বচত্ৰ ল াৱা সম্ভৱ নহে 

 

1. মনদ এটা/দডুয়াটা চকু নথকাৰ ফাডফ অথফা এটা/দডুয়াটা চকুডত 

লফডডজ ভানৰ লথাৱাৰ ফাডফ অথফা লকাডনা লফভাৰ অথফা 
নফকলাঙ্গতাৰ ফাডফ আইনৰচৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱা সম্ভৱ নহয় 

লতডে নচডষ্টভত এডকটা কথা লৰকডয  কনৰ ৰানখফ লাডগ। 
2. আগদঢ়াৰ আগত ফানসনন্দাজনক এডন অৱস্থা নননিত কনৰফলল 

ক‟ফ লানগফ 

ষু্কইি/বভব  নথ্কা চকু 
 

 

1. এডন ফুনতিভক চপডৱৱৰত ফুনতিভ আডলাকনচত্ৰৰ লগত 

বালদডৰ লদখুৱাফ লানগফ। 
2. মনদ এটা আইনৰচত ফুনতিভ আডছ লতডে নদ্বতীয় আইনৰচৰ 

আডলাকনচত্ৰ ল‟ফ লাডগ। 
3. আগদঢ়াৰ আগত ফানসনন্দাজনক এডন অৱস্থা নননিত কনৰফলল 

ক‟ফ লানগফ 
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অধযাে ৭ 

 

ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণৰ গুণাগুনৰ ফাডফ ঞ্জীেন সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্কল  

বনডিচ শনা 
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অধযাে ৭: ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণৰ গুণাগুনৰ ফাডফ ঞ্জীেন 

সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্কল  বনডিচ শনা 
 

আৱাসী এজনক আধাৰ কাডয  নদয়াৰ আগত নতুন ঞ্জীয়নৰ সভয়ত লেন কৰা সহায়কাৰী দস্তাডফজ আৰু লডভ‟গ্ৰানপক তথুৰ গুণৱত্তক ৰীক্ষা 
কৰা হয়। ইয়াৰ ভূল কাৰণ হহডছ নচডষ্টভত শুদ্ধ আৰু বাল ভানৰ ডাটা থকাডটা নননিত কৰা। 
 

ঞ্জীেনৰ গুণাগুণৰ ভানিে মাৰ প ে প্ৰবক্ৰো আৰ ুপ্ৰিশচন বু  হে 

 

 ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষডক প্ৰানধকৰডন নদয়া গুণাগুণসভূহ ভানন চনলফ লাডগ আৰু শুদ্ধলক লডভ‟গ্ৰানপক আৰু ফায়‟লভনিক তথু ল‟ফ 

লাডগ 

 নসহঁডত তলত নদয়া বুল সভূহ কনৰফ নালাডগ মাডত প্ৰানধকৰডন ৰা লকাডনা নফত্তীয় সভসুা অথফা লেকনলনষ্টাং নাায় 

 ঞ্জীয়ন কডৰাডত কৰা বুলসভূহৰ ফাডফ সঞ্চালকজন লেকনলষ্ট হ‟ফ াডৰ আৰু লতঁ লকাডনা ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ কনৰফ লনাৱানৰফ 

 

ঞ্জীেন আৰু উন্নবেকৰণৰ ফাডফ গুণফত্তক ৰীক্ষ্া 
 

বপল্ড কবৰফ  গা আৰ ুকবৰফ ন গা 

নাভ 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক আৱাসীই প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া দস্তাডফজত থকা নাভডটাৰ লগত আৱাসীৰ নাভ হফধতাকৰণ 

কনৰফ লাডগ আৰু নভলাই চাফ লাডগ। 

লকাডনা অদৰকাৰী তথু অথফা অসাাংসদীয় বাষা ফুৱহাৰ কনৰফ নালাডগ নকয়ডনা ইয়াৰ পলত সঞ্চালকজন 

লেকনলষ্ট হ‟ফ াডৰ। 

নভষ্টাৰ, নভছ, শ্ৰীভতী, ড° ইতুানদৰ দডৰ উানধ নদফ নালাডগ, লতডনডফাৰ ঞ্জীয়ন নাকচ কৰা হ‟ফ। 

স্থানীয় বাষাৰ িাঞ্চনলটাডৰষুনডটা ইাংৰাজীত থকা নাভডটাৰ লগত নভনলফ লানগফ। 
 

ব াংগ এজন ফুনিৰ নলাংগডটা শুদ্ধলক ল‟ফ লাডগ। 

ফেস 

হফধতাকৰণ কৰাৰ লক্ষত্ৰত প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া দস্তাডফজৰ লগত আৱাসীৰ জন্ৰ তানৰখ শুদ্ধলক নভলাই চাফ 

লাডগ। 
 

 

ঠিকনা 
ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক আৱাসীই প্ৰভাণৰ ফাডফ নদয়া দস্তাডফজত থকা ঠিকনাৰ লগত আৱাসীৰ ঠিকনাডটা বালদডৰ 

নভলাই চাফ লাডগ। 

লকাডনা অদৰকাৰী তথু অথফা অসাাংসদীয় বাষা ফুৱহাৰ কনৰফ নালাডগ নকয়ডনা ইয়াৰ পলত সঞ্চালকজন 
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লেকনলষ্ট হ‟ফ াডৰ। 

স্থানীয় বাষাৰ িাঞ্চনলটাডৰষুনডটা ইাংৰাজীত থকা নাভডটাৰ লগত নভনলফ লানগফ। 

ঠিকনাডটা সিূণযৰূড ল‟ফ লাডগ আৰু ঘৰ নাং/নাভ, স্থানীয় এডলকা, গনল, চহৰ/নগৰ/গাঁ নন লকাড 

ইতুানদৰ দডৰ তথু থানকফ লাডগ 

 

আড াকবচত্ৰ 

আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰখন UIDAIএ নদয়া ননডদযিনাভডত শুদ্ধলক ল‟ফ লাডগ। 

আডলাকনচত্ৰখন ফহু লফনছ উজ্জ্বল অথফা ফহু লফনছ আন্ধাৰ থকা হ‟ফ লাডগ। 

আৱাসীৰ ভুখখন বালদডৰ লাফ লাডগ আৰু নচনাি কনৰফ ৰা হ‟ফ লাডগ। 
 

 

 

প্ৰবক্ৰো বফৱৰণ 

আৱাসীৰ আড াকবচত্ৰ 

ল াৱা 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম আডলাকনচত্ৰখন তলত উডেখ কৰাসভূহৰ ৰা 
ললাৱা লহাৱা নাই: 

 আডলাকনচত্ৰৰ কন (াচ‟টয  আডলাকনচত্ৰ ইতুানদ) 

 ভননটৰৰ ৰা ললাৱা আডলাকনচত্ৰ 

 ভ‟ফাইল লপানৰ ৰা ললাৱা আডলাকনচত্ৰ 

 আডলাচনী/ফাতনৰ কাকত/নকতা/‟ষ্টাৰৰ ৰা ললাৱা আডলাকনচত্ৰ 

আডলাকনচত্ৰখন ষ্পষ্ট হ‟ফ লাডগ অেষ্ট হ‟ফ নালাডগ। আডলাকনচত্ৰখন লডত বাডলভান লাহৰ থানকফ লাডগ 

 

আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰাবপক 

েথ্য ল াৱা 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত লকাডনা অসাাংসদীয়/লফয়া বাষাৰ ফুৱহাৰ 

লহাৱা নাই। 
 

িস্তাডফজফ সফধোকৰণ 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালক/মযডফক্ষডক আৱাসীই প্ৰভাণ নহচাড নদয়া দস্তাডফজসভূহৰ হডফাধতাকৰণ কনৰফ লাডগ আৰু 
তলত নদয়ানখনন নননিত কনৰফ লাডগ: 

1. প্ৰভাণ নহচাড জভা কৰা দস্তাডফজৰ লগত নাভ, ঠিকনা আৰু জন্ৰ তানৰখ নভনলফ লাডগ। 
2. UIDAIৰ গ্ৰহণডমাগু দস্তাডফজৰ তানলকাত থকা হফধ আৰু অনুডভানদত দস্তাডফজসভূহ গ্ৰহণ কনৰফ 

প্ৰবক্ৰোৰ বু  
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লাডগ। 
3. দস্তাডফজসভূহ সিুণযলক লেন কনৰফ লাডগ মাডত তথুসভূহ বালদডৰ উডঠ। 
4. লকাডনা জানল/নকল দস্তাডফজ গ্ৰহণ কনৰফ নালাডগ। 
5. প্ৰভাণ নহচাড নদয়া দস্তাডফজৰ লেনডটা েষ্ট আৰু নঢ়ফ ৰা হ‟ফ লাডগ। 
6. ক্লাডয়ণ্টত ননফযাচন কৰা দস্তাডফজৰ নাভ প্ৰভাণ নহচাড নদয়া দস্তাডফজৰ লগত নভনলফ লাডগ। 

 

িস্তাডফজৰ বু - নাকচ কৰাৰ আটাইেলক সাধাৰণ কাৰণ 

 

আৱাসীসকডল অলফধ দস্তাডফজ জভা কৰাৰ পলতডফনছবাগ ঞ্জীয়ন নাকচ লহাৱাৰ ভূল কাৰণ হহডছ। 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত থকা ুনৰীক্ষণকতয া সকল ঞ্জীয়ন কৰাৰ আগত দস্তাডফজ ৰীক্ষা কডৰাত্ব অল কডঠাৰ হ‟ফ লাডগ। অলফধ দস্তাডফজৰ 

প্ৰকাৰৰ তলত অহা লকইটাভান সাধাৰণ নাকচ কৰাৰ কাৰণসভূহ তলত নদয়া আডছ। 

 

িস্তাডফজৰ বু  নাকচ কৰাৰ কাৰণ 

অলফধ িস্তাডফজ 

 

 অনুডভানদত দস্তাডফজৰ তানলকাত নথকা লকাডনা দস্তাডফজক নৰচয়/ঠিকনা/সিকয /জন্ৰ প্ৰভাণ 

নহচাড লেন কনৰডল লসইখন নাকচ কৰা হ‟ফ 

 মনদ নৰচয়ৰ প্ৰভাণৰ দস্তাডফজত আডলাকনচত্ৰ/নাভ নাই লতডে নাকচ কৰা হ‟ফ 

 উদাহৰণস্বৰূড লৰচন কাডয খন লতনতয়াডহ নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰ মনদ তাত 

আৱাসীজনৰ আডলাকনচত্ৰ আৰু নাভ আডছ 

 নৰচয়/ঠিকনা/সিকয /জন্ৰ প্ৰভাণ নহচাড লেন কৰা আধাৰ কাডয /নচঠিখন নাকচ কৰা হ‟ফ 

 অনুডভানদত তানলকাৰ ভডত মনদ লকাডনা নফষয়াই প্ৰভাণত্ৰ জানৰ কনৰডছ, তাত আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰ 

থকাডটা ফাধুতাভূলক আৰু তাত জানৰ কৰা নফষয়াৰ ষতাি আৰু চহী থানকফ লানগফ অনুথা নাকচ 

কৰা হ‟ফ 

 মনদ নৰচয়/ঠিকনা/সিকয /জন্ৰ প্ৰভাণ নহচাড নদয়া দস্তাডফজৰ হফধতা লিষ হহডছ লতডে তাক নাকচ 

কৰা হ‟ফ 

 মনদ ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড লবাটাৰ IDখন নদয়া হহডছ লতডে ID কাডয খনৰ দডুয়াপাল লেন কনৰফ 

লানগফ অনুথা নাকচ কৰা হ‟ফ 
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ঞ্জীেন সঞ্চা ডক সাধাৰণডে কৰা বু সভূহ 

 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক সাধাৰণডত কৰা বুলসভূহ তলত নদয়া হহডছ। প্ৰডতুকজন সঞ্চালডক এইডফাৰ কৰাৰ ৰা আঁতনৰ থানকফ লাডগ। 

ঞ্জীেন বি/অধাৰ 

কাডচ িন 

নৰচয়/ঠিকনা/সিকয /জন্ৰ 

প্ৰভাণ নহচাড বিো সহডছ 

ইয়াক QCত অলফধ দস্তাডফজ 

লহাচাড নাকচ কৰা হ‟ফ 

ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক ঞ্জীয়ন নি/আধাৰখন নৰচয়/ঠিকনা/জন্ৰ তানৰখৰ প্ৰভাণ নহচাড নদফ নালাডগ। ই 

হফধ প্ৰভাণ নহয় আৰু ইয়াক গুণৱত্তক ৰীক্ষা কডৰাডত নাকচ কৰা হ‟ফ। বুল দস্তাডফজ আল‟ড কৰাৰ 

ফাডফ সঞ্চালকক লেকনলডষ্টা কৰা হ‟ফ াডৰ। 

 

 

অলফধ িস্তাডফজ:আধাৰ 

নচঠিখন 

নৰচয়/ঠিকনা/সিকয  
প্ৰভাণৰ ফাডফ হফধ নহয় আৰু 
ইয়াক অলফধ দস্তাডফজৰ 

অধীনত নাকচ কৰা হ‟ফ 

ঞ্জীয়নৰ সভয়ত ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম গ্ৰহণ আৰু লেন কৰা দস্তাডফজখন 

UIDAIএ অনুডভানদত কৰা দস্তাডফজৰ অধীনত হফধ। নমডকাডনা দস্তাডফজ ললাৱাৰ আগত সঞ্চালডক এই 

কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম দস্তাডফক ললাৱাৰ তানৰখত দস্তাডফজখন হফধ। অলফধ দস্তাডফজ গ্ৰহণ কৰাৰ 

পলত সঞ্চালডক জনৰভনা বনৰফ লগা হ‟ফ াডৰ আৰু ইয়াৰ পলত সঞ্চালকক লেকনলডষ্টা কনৰফ াডৰ। 

অলফধ িস্তাডফজ: 

লবাটাৰIDৰ এপা  লস্কন 

কনৰডলঅলফধ দস্তাডফজ 

নহচাড ভানন ললাৱা হ‟ফ। 
সঞ্চালডক এই কথা নননিত 

কনৰফ লাডগ মাডত লবাটাৰ 

IDৰ দডুয়াপাল লেন কৰা 
হহডছ 

গুনৱত্তক ৰীক্ষা কডৰাডত সাধাৰণডত লাৱা বুল এটা হহডছ লবাটাৰ IDক ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড লডত 

সঞ্চালডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত দস্তাডফজখনৰ দডুয়াপাল লেন কৰা হয়। মনদ লবাটাৰ IDৰ 

দডুয়াপাল লেন নকনৰডল ঞ্জীয়নডটা নাকচ কৰা হ‟ফ। 

 

অলফধ িস্তাডফজ: 

অধুক্ষ/গাঁফুঢ়াই জানৰ কৰা 
প্ৰভাণত্ৰত মনদ আৱাসীৰ 

নাভ আৰু আডলাকনচত্ৰ 

নাথাডক লতডে তাক অলফধ 

দস্তাডফজ ফুনল ধৰা হ‟ফ 

অধুক্ষ/গাঁফুঢ়াই জানৰ কৰা প্ৰভাণত্ৰ নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণ নহচাড গ্ৰহণ কডৰাডত ঞ্জীয়ন সঞ্চালডক ।এই 

কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত আৱাসীৰ আডলাকনচত্ৰখন জানৰ কৰা নফষয়াৰ ষ্টাি আৰু চহী প্ৰভাণত্ৰত 

ভানৰ এডটচ কৰা আডছ। মনদ প্ৰভাণত্ৰত আডলাকনচত্ৰ নাই লতডে লসইখন অলফধ ফুনল ধৰা হ‟ফ আৰু নাকচ 

কৰা হ‟ফ। 

 

িাঞ্চব টাডৰষযনে বু : 

ইাংৰাজী বাষাে বিো 
লডভ‟গ্ৰাবপক েথ্য িানীে 

বাষাৰ  গে বভ া নাই 

আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথু নদডত সঞ্চালডক ভন নদফ লাডগ। মনদ লকপ্স কল অন হহ আডছ লতডে 

িাঞ্চনলটাডৰষুনত ভন নদফ লাডগ। সঞ্চালডক এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম ইাংৰাজী বাষাত নদয়া 
লডভ‟গ্ৰানপক তথু স্থানীয় বাষাৰ লগত নভনল আডছ অনুথা লসই ঞ্জীয়নডটা নাকচ কৰা হ‟ফ। 
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বৰচেৰ প্ৰভাণ: 

আৱাসীৰ বৰচেৰ 

প্ৰভাণে নাভে „ওৰডপ‟ 

আডছ 

সঞ্চালডক নৰচয়ৰ প্ৰভাণত্ৰ গ্ৰহণ কডৰাডত ভন নদফ লাডগ, নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড জভা কৰা দস্তাডফজত 

আৱাসীৰ নাভত „ৰডপ‟ থানকফ লনাৱানৰফ। লতডন দস্তাডফজক গুণৱতক ৰীক্ষাত নাকচ কৰা হ‟ফ। 
নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড জভা কৰা দস্তাডফজত ভাত্ৰ এটা নাভ থানকফ লানগফ নমডটা ঞ্জীয়ন পভযত নদয়া আডছ। 
আৱাসীৰ নাভত „ৰডপ‟ থানকডল নাকচ কৰা হ‟ফ। 

 

ফেস-আড াকবচত্ৰ বভ া 
নাই: আৱাসীৰ 

আড াকবচত্ৰৰ  গে ফেস 

বভব ফ  াবগফ 

লমনতয়া জন্ৰ তানৰখ লঘানষত কৰা হহডছ, জন্ৰ ফয়সৰ হফধতাকৰণ কৰাত সাৱধানতা ল‟ফ লাডগ। 
নফডিষলক নিশুৰ লক্ষত্ৰত, জন্ৰ ফছৰ নদঁডত নতৃ-ভাতৃৰ লগত হফধতাকৰণ কনৰফ লাডগ। 

 
  



 
 

আধাৰ নাভাাংকন আৰ ুআডডটৰ বফষডে ফুজ ল াৱা 

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

  

Page80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
অধযাে ৮ 

 

অৰাধ আৰু জবৰভনা 
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অধযাে ৮: অৰাধ আৰ ুজবৰভনা 

 

আধাৰ অবধবনেভ আৰু বনেভৰ অধীনে অৰাধ আৰু জবৰভনা 
 

 

 

অৰাধ জবৰভনা 

বুল লডভ‟গ্ৰানপক আৰু ফায়‟লভনিক তথু প্ৰদান কনৰ 

লকাডনা ফুনিডয় মনদ অনু ফুনিৰ, জীনৱত অথফা 
ভৃত, সঁচা অথফা কাল্পননক  বা লজাৰাৰ লচষ্টা কডৰ 

 ৩ ফছৰৰ ফাডফ কাৰাদড 

অথফা 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

অথফা দডুয়াটা 

ক্ষনত অথফা ফদভানছৰ ফাডফ অথফা আধাৰ নম্বৰৰ 

গৰাকীৰ নৰচয়ডটা ললাৱাৰ ফাডফ লকাডনা ফুনিডয় 

মনদ অনু ফুনিৰ, জীনৱত অথফা ভৃত, সঁচা অথফা 
কাল্পননক  বা লজাৰাৰ লচষ্টা কডৰ আৰু বুল 

লডভ‟গ্ৰানপক আৰু ফায়‟লভনিক তথু সলায় অথফা 
সডলাৱাৰ লচষ্টা কনৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

এই অনধননয়ভৰ অধীনত মাক নৰচয়ৰ তথু 
লগাডটাৱাৰ অনধকাৰ নদয়া লহাৱা নাই লতডন ফুনিডয় 

মনদ ফাকু, ফুৱহাৰ আৰু কথাৰ ফুৱহাৰ কনৰ 

নৰচয়ৰ তথু লগাডটাৱা ফুনিৰ বা লজাডৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 লকািাননৰ লক্ষত্ৰত জনৰভনাডটা ১ লাখ 

টকাললডক হ‟ফ াডৰ অথফা দডুয়াটা 

 

 

 

অৰাধ জবৰভনা 

নমডকাডনা ফুনিডয় মনদ জানন-ফুনজ নৰচয়ৰ তথু কয়, 

আনক নদডয়, নকল কডৰ অথফা ঞ্জীয়ন অথফা 
হফধতাকৰণৰ সভয়ত ললাৱা নমডকাডনা নৰচয়ৰ তথু 
মনদ অনু লকাডনা ফুনিক নদডয় মাক এই প্ৰানধকৰন 

অথফা অনধননয়ডভ অনধকাৰ নদয়া নাই অথফা লকাডনা 
চুনিৰ অথফা ফুৱস্থাৰ াচত অনধননয়ভৰ ননয়ভনখনন 

উলাংঘা কডৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 লকািাননৰ লক্ষত্ৰত জনৰভনাডটা ১ লাখ 

টকাললডক হ‟ফ াডৰ অথফা দডুয়াটা 

 

 

প্ৰবেৰূনৰ ফাডফ জবৰভনা 

বৰচেৰ েথ্য আনক বিোৰ ফাডফ জবৰভনা 
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অৰাধ জবৰভনা 

প্ৰানধকৰডন অনধকাৰ নননদয়া নমডকাডনা ফুনিডয় মনদ ননজৰ ইচ্ছাৰ 

ফাডফ: 

a. লকন্দ্ৰীয় নৰচয় ডাটা নৰ‟জীট‟ৰী (CIDR)ৰ নবতৰলল 

মায় অথফা তাৰ প্ৰডৱিানধকাৰ লাব কডৰ 

b. CIDRত থকা নমডকাডনা ডাটা ডাউনল‟ড, কন কডৰ 

অথফা নফচানৰ উনলয়ায় অথফা লকাডনা নৰভুডবৱল ষ্ট‟লৰজ 

নডবাইচত সাঁনচ ৰাডখ 

c. CIDRত মনদ লকাডনা বাইৰাচ অথফা লকাডনা কনিউটাৰ 

লফয়া কৰা দাথয ননডজ নদডয় অথফা নদয়াৰ কাৰণ হয় 

d. CIDRত থকা ডাটাসভূহ ক্ষনত কডৰ অথফা তাৰ ক্ষনত 

কাৰন হয় 

e. CIDRএডক্সচ কৰাত ফাধা প্ৰদান কডৰ অথফা ফাধা প্ৰদান 

কৰাৰ ভূল কাৰন হয়। 

f. CIDR এডক্সচ কৰা লকাডনা ফুনিক CIDR এডক্সচ কৰাত 

ফাধা প্ৰদান কডৰ অথফা ফাধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰন হয় 

g. বাগ 28ৰ উ-বাগ (5)ৰ উলাংঘা কনৰ লকাডনা তথু 
আনক নদডয়, আৰু বাগ 29 উলাংঘা কনৰ লসই ডাটাৰ 

ফুৱহাৰ কডৰ অথফা লকাডনা ফুনিক আগডত উডেখ কৰাৰ 

দডৰ কাৰণত লসই ডাটা ফুৱহাৰ কৰাৰ সুনফধা প্ৰদান কডৰ 

h. নমডকাডনা নৰভুডবৱল নডবাইচ অথফা CIDRত থকা 
লকাডনা তথু ধ্বাংস, নডনলট অথফা সালসলনন কডৰ অথফা 
তাৰ ভূলু অথফা কাভত আনহফৰা গুণ কভ কডৰ অথফা 
তাৰ নমডকাডনা প্ৰকাডৰ তাক ক্ষনত কডৰ 

i. চুনৰ কডৰ, লুকুৱায়, ধ্বাংস কডৰ অথফা সালসলনন কডৰ 

অথফা লকাডনা ফুনিক প্ৰানধকৰডন ফুৱহাৰ কৰা 
কনিউটাৰ চ‟চয  লকাড ফুৱহাৰ কনৰ ক্ষনত কৰাৰ লচষ্টা 
কডৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ননম্নতভ ১০ লাখ টকাৰ 

জনৰভনা 

 
  

লকাডনা প্ৰাবধকৃে অবধকাৰ লনাডাৱালক CIDR এডক্সচ কৰা 
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অৰাধ জবৰভনা 

প্ৰানধকৰডন অনধকাৰ নননদয়া নমডকাডনা ফুনিডয় মনদ 

CIDRত অথফা লকাডনা নৰভুডবৱল ষ্ট‟লৰজ ভাধুভত থকা 
ডাটা ফুৱহাৰ কনৰ অথফা সালসলনন কনৰ আধাৰ নম্বৰৰ 

গৰাকীৰ লকাডনা তথু উনলৱাৰ লচষ্টা কডৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 

 

 

অৰাধ জবৰভনা 

বাগ 8ৰ উ-বাগ (3)ৰ উলাংঘা কনৰ মনদ লকাডনা 
অনুডৰাধৰ ফস্তুডৱ লকাডনা ফুনিৰ নৰচয়ৰ তথু 
ফুৱহাৰ কৰাৰ লচষ্টা কডৰ 

 ৩ ফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 লকািানীনফলাকৰ লক্ষত্ৰত এই জনৰভনাডটা 
১ লাখ টকাললডক হ‟ফ াডৰ অথফা দডুয়াটা 
হ‟ফ াডৰ 

 

 

 

জবৰভনা অৰাধ 

লকাডনা ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী অথফা অনুডৰাধৰ ফস্তুডৱ মনদ 

বাগ 3ৰ উ-বাগ (2)অথফা বাগ 8ৰ উ-বাগ (3)ৰ 

ননডদযিনাসভূহ ভানন চনলফ লনাৱাডৰ 

 

 এফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 লকািানীনফলাকৰ লক্ষত্ৰত এই জনৰভনাডটা 
১ লাখ টকাললডক হ‟ফ াডৰ অথফা দডুয়াটা 
হ‟ফ াডৰ 

 

 

 

 

CIDRে থ্কা ডাটাৰ সা স বন কৰাৰ ফাডফ জবৰভনা 

বমডকাডনা অনুডৰাধৰ ফস্তুডৱ প্ৰাবধকৰনৰ ৰা লকাডনা 
অবধকাৰ লনাডাৱালক ফযৱহাৰ কৰাৰ ফাডফ জবৰভনা  

কাভ কৰাৰ প্ৰণা ীসভূহ ভাবন নচ াৰ ফাডফ জবৰভনা 
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অৰাধ জবৰভনা 

এই অনধননয়ভৰ অথফা লকাডনা ননয়ভ অথফা 
ননডদযিনাৰ অধীনত লকাডনা ফুনিডয় অৰাধ কনৰডল 

লকাডনা নফনিষ্ট জনৰভনা এই বাগৰ ফানহডৰ ক‟লতা 
লাৱা নামাফ 

 এফছৰললডক কাৰাদড আৰু 

 ১০,০০০ টকাললডক জনৰভনা 

 লকািানীনফলাকৰ লক্ষত্ৰত এই জনৰভনাডটা 
১ লাখ টকাললডক হ‟ফ াডৰ অথফা দডুয়াটা 
হ‟ফ াডৰ 

 

 

অৰাধ জবৰভনা 

মনদ এই অনধননয়ভৰ অধীনত লকাডনা এটা 
লকািানীডয় অৰাধডটা কনৰডছ লতডে অৰাধডটা 
লহাৱাৰ সভয়ত লকািানী আৰু লকািানীৰ 

কাভনখননৰ মযডফক্ষন কৰা, দানয়ত্ব ললাৱা আৰ ু

লকািানীৰ ফুৱসায় চলাই থকা ভানুহজন দায়ী হ‟ফ 

আৰু সভগ্ৰ বূলসভূহ লতঁৰ গাত জান নদয়া হ„ফ আৰ ু

লসই অনুাডত িানস্ত নদয়া হ‟ফ: 

ইয়াৰ লগডত এইডটা লকাৱা হহডছ লম এই 

উ-বাগডটাত থকা লকাডনা লনাডহাৱা ফস্তুডৱ লতডন 

ফুনিক িানস্ত লাৱাৰ ৰা ৰক্ষা কনৰফ ানৰফ 

মনদডহ লতঁ এইডটা কথা প্ৰভাণ কডৰ লম লতঁ 
অৰাধডটা নজনালক কনৰডছ আৰু লতডন অৰাধ 

নহ‟ফলল লতঁ নমভান াডৰ নসভান লচষতা 
কনৰনছল। 

উ-বাগ (১)ত থকা নমডকাডনা ফস্তুক ফাদ নদ, 

লমনতয়া এই অনধননয়ভৰ অধীনত লকাডনা 
লকািনীডয় অৰাধ কডৰ আৰু এই কথা 
প্ৰভানণত হয় লম অৰাধডটা অনুভনতত অথফা 
অনুভনত হল কৰা হহনছল অথফা লকাডনা 
ডাইডৰিৰ, লভডনজাৰ অথফা সনচফৰ 

অনুভনেতাৰ পলত লতডন অৰাধ হয় 

লতনতয়া লসই ডাইডৰিৰ, লভডনজাৰ অথফা 
সনচফজনডকা লদাষী সাফুস্ত কৰা হ‟ফ আৰু 
লতঁক ইয়াৰ ফাডফ দায়ী কৰাৰ লগডত িানস্ত 

নফহা হ‟ফ 

 

 

 

অৰাধ জবৰভনা 

উ-বাগ (2)ৰ ভডত , এই অনধননয়ভৰ ননয়ভনখনন 

বাৰতৰ ফানহৰত লহাৱা নমডকাডনা অৰাধ অথফা 
ক্ষনতৰ ৰডতা লাগু হ‟ফ আৰু তাৰ লগত জনিত 

নমডকা ফুনিৰ ৰডতা ভাল ু হ‟ফ, লতঁৰ 

জানতয়তাৰ ৰত নফচাৰ কৰা নহ‟ফ 

উ-বাগ (3)ৰ ভডত এই অনধননয়ভৰ ননয়ভসভূহ 

বাৰতৰ ফানহৰত নমডকাডনা ফুনিডয় কৰা অৰাধৰ 

লক্ষত্ৰডতা লাগু হ‟ফ মনদডহ অৰাধ অথফা উলাংঘাৰ 

লগত লকডনফালক লকন্দ্ৰীয় নৰচয় ডটা নৰ‟নজটৰী 
জনিত হহ আডছ 

 
 

সাধাৰণ জবৰভনা 

লকাম্পানীসভূডহ কৰা অৰাধ 

বাৰেৰ ফাবহৰে লকাডনা অৰাধ অথ্ফা ক্ষ্বে কবৰড  োৰ ফাডফ থ্কা অবধবনেভ 
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১৯৭৩ৰ অৰাধী প্ৰনিয়াৰ নফনধত লকাডনা ননয়ভ নাভানন, এই অনধননয়ভৰ ভডত এইডটা লকাৱা হহডছ লম 

ইঞ্চডিৰ দফীতলক তলৰ লকাডনা ুনলচৰ নফষয়াই এই অনধননয়ভৰ অধীনত অহা অৰাধসভূহ চাফ 

ানৰফ। 

 

 

এই অনধননয়ভৰ অধীনত অহা লকাডনা জনৰভনাই এডক সভয়ডত থকা লকাডনা অনু আইনৰ অধীনত অহা 
লকাডনা িানস্ত অথফা জনৰভনাৰ ফাটত ফাধা হ‟ফ লনাৱানৰফ। 

 

 

1. এই অনধননয়ভৰ অধীনত অহা নমডকাডনা অৰাধক প্ৰানধকৰডন নদয়া অনবডমাগ অথফা 
প্ৰানধকৰডন্ন ননমুনি নদয়া লকাডনা নফষয়া অথফা ফুনিৰ কথাভডত লকাডনা নুায়ালডয় হস্তডক্ষ 

কনৰফ লনাৱানৰফ। 

2. ভুখু চগ্ৰৰ লভজডুষ্ট্ৰট অথফা ভুখু নুানয়ক লভনজডষ্ট্ৰটতলক সৰু লকাডনা নুায়ালডয় এই অনধননয়ভৰ 

অধীনত কৰা অৰাধসভূহৰ নফচাৰ কনৰ নদষীক িানস্ত পনদফ লনাৱানৰফ। 

ঞ্জীেন।উন্নবেকৰণৰ সভেে কৰা বু ৰ ফাডফ অৰাধ আৰ ুজবৰভনা 

 

 

অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

I. ঞ্জীয়নৰ নদনৰ ৰা ১০ নদনৰ াচত 

লডকট আল‟ড কডৰাডত লহাৱা লভ 

II. ঞ্জীয়নৰ নদনৰ ৰা ২০ নদনৰ াচত 

লডকট আল‟ড কডৰাডত লহাৱা লভ 

III. চাইাংক কৰা হ‟  বকন্তু আ ‟ড 

কৰা নহ‟ : ঞ্জীয়নৰ নদনৰ ৰা 
৩০ নদনৰ নবতৰতমনদ লডকটডটা 
আল‟ড কৰ নহয় লতডে তাক লহৰাল 

ফুনল ধৰা হয়। 

I. প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ২৫ 

টকালক ৰানখ লথাৱা হ‟ফ 

II. প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ৫০ 

টকালক ৰানখ লথাৱা হ‟ফ 

III. প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ৫০ 

টকালক ৰানখ লথাৱা হ‟ফ 

অৰাধসভূহ লচাৱা-বচো কৰাৰ শবি 

জবৰভনাসভূডহ অনয শাবস্তৰ ফাটে লকাডনা ফাধা আবনফ লনাৱাবৰফ: 

অৰাধে হস্তডক্ষ্ কৰাৰ অবধকাৰ 

চাইাংক কৰা হ‟  বকন্তু আ ‟ড কৰা নহ‟  
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অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

লফয়া ভানৰ আডলাকনচত্ৰ, নলাংগ অথফা জন্ৰ তানৰখত 

বুল ইতুানদডফাডৰই নহডছ এডন প্ৰকাৰৰ বুল 

প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ৫০ টকালক ৰানখ লথাৱা 
হ‟ফ। ভাডহকীয়াবাডৱ লডভ‟গ্ৰানপক বুল কৰাৰ 

ফাডফ: 

I) ৩০ নদনৰ ফাডফ: ১৮০ নদনৰ ফাডফ 

সন্বালকক ননলনম্বত কৰা 

II) ৫০ নদনৰ ফাডফ: এফছৰৰ ফাডফ 

সঞ্চালকক ননলনম্বত কৰা 

 

 

অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

আডলাকনচত্ৰ ননডদযিনাৰ ভডত নহয় 

প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ৫০ টকালক ৰানখ লথাৱা 
হ‟ফ। ভাডহকীয়াবাডৱ ফায়‟লভনিক বুল III 

কৰাৰ ফাডফ: 

I) ৩০ নদনৰ ফাডফ: ১৮০ নদনৰ 

ফাডফ সন্বালকক ননলনম্বত কৰা 

II) ৫০ নদনৰ ফাডফ: এফছৰৰ ফাডফ 

সঞ্চালকক ননলনম্বত কৰা 

 

 

অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

 সিূণয আঙুনলৰ চা অথফা সিূিন অইনৰচক 

বুললক নাই ফুনল লৰকডয  কৰা হহডছ 

 ফায়‟লভনিক ফুনতিভ থকা 
ফুনিৰআডলাকনচত্ৰৰআডলাকনচত্ৰ 

 অনু ফুনিৰ ফুনতিভ আডলাকনচত্ৰ 

প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ১০০০ টকা ৰানখ লথাৱা 
হ‟ফ। 

ভাডহকীয়াবাডৱ ফায়‟লভনিক বুল I কৰাৰ ফাডফ: 

1. এটা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: 

এফছৰৰ ফাডফ সঞ্চালকক ননলনম্বত কৰা 
হ‟ফ 

2. ৫ট অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: 

সঞ্চালকক াঁচ ফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত 

কৰা হ‟ফ 

মনদ বুলৰ সাংখুা এটাতলক লফনছ হয় লতডে 

তাৰ ফাডফ নফনহত আইনী ফুৱস্থা ললাৱা হ‟ফ। 

লডভ‟গ্ৰাবপক বু  

ফাে‟লভবিক বু  III 

ফাে‟লভবিক বু I 
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অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

 লফয়া ভানৰ ফুতিক আডলাকনচত্ৰ 

 ফুনতিভৰ আডলাকনচত্ৰত ফুনতিভৰ 

আডলাকনচত্ৰখন লদখা লাৱা নাই 

প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ২৫ টকা ৰানখ লথাৱা হ‟ফ। 

ভাডহকীয়াবাডৱ ফায়‟লভনিক বুল II কৰাৰ ফাডফ: 

1. ৩০টা লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক ১৮০ নদনৰ ফাডফ 

ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

2. ৫০টা লক্ষত্ৰত ফাডফ: সঞ্চালকক এফছৰৰ ফাডফ 

ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

 

 

অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

লমনতয়া এখন আডলাকনচত্ৰ অনু এখন 

আডলাকনচত্ৰ/অথফা ভানুহ নহচাড গণু নকৰা 
লকাডনা ফস্তু হয় 

প্ৰনতডটা বুলৰ ফাডফ ১০০০ টকা ৰানখ লথাৱা হ‟ফ। 
ভাডহনকয়াবাডৱ আডলাকনচত্ৰৰ আডলাকনচত্ৰ ললাৱা বুলৰ 

ফাডফ: 

1. এটা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

এফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

2. ৫টা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

াঁচ ফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

মনদ বুলৰ সাংখুা এটাতলক লফনছ হয় লতডে তাৰ ফাডফ 

নফনহত আইনী ফুৱস্থা ললাৱা হ‟ফ। 

 

 

অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপকত অসাাংসদীয় বাষা 
ফুৱহাৰ কৰা 

প্ৰনতডটা লডকটৰ ফাডফ ১০০০ টকা ৰানখ লথাৱা হ‟ফ 

ভাডহকীয়াবাডৱ অসাাংসদীয় বাষা ফুৱহাৰ কৰাৰ বূল 

কনৰডল: 

1. এটা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

এফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

2. ৫টা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

াঁচ ফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

মনদ বুলৰ সাংখুা এটাতলক লফনছ হয় লতডে তাৰ ফাডফ 

নফনহত আইনী ফুৱস্থা ললাৱা হ‟ফ। 

 

ফাে‟লভবিক বু II 

আড াকবচত্ৰৰ আড াকবচত্ৰ 

অসাাংসিীে বাষা 
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অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ কাভৰ নসহঁতৰ  ঞ্জীয়ন 

কৰা ভানদড আৰু UIDAIৰ ননয়ভ আৰু 
ননডদযিাৱলীসভূহ ভানন চলাৰ ৰত নবনত্ত কনৰ 

ভূলুায়ন কৰা হ‟ফ। 

মনদ ঞ্জীয়নৰ লৰটাং ৯০%তলক কভ লতনতয়া 
ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীক ৰঙা লক্ষত্ৰত লথাৱা হ‟ফ আৰু 
আৰু মনদ কাভ কৰা লৰটাং ৮৫%তলক কভ 

লতডে লসই ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ ঞ্জীয়ন 

অাডৰষুনসভূহ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ আৰু 
নসহঁতৰ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী লকাড আৰু 
এভডডনলডভণ্টডতা ৩ ফছৰৰ ফাডফ আঁতৰাই 

অনা হ‟ফ। 

 

 অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

 

নতননভহীয়া কাভ কৰা ভূলুায়নত মনদ ফহু 

নৰভাডণ অূণযতা/উলাংঘনা থাডক অথফা ম‟ত 

ভূলুায়ন কৰাৰ সভয়ডছাৱাতত ৰানখ লথাৱা ৰানিৰ 

নৰভাণ নদফলগা ৰানিৰ নৰভাণতলক ৫০%তলক 

লফনছ ৰখা হয় 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ ঞ্জীয়নৰ কাভনখনন ননভনম্বত কৰা 
হ‟ফ আৰু নসহঁতৰ অঞ্জীয়ন এডজঞ্চী লকাড আৰু 
এভডডনলডভণ্ট ৩ ফছৰৰ ফাডফ আঁতৰাই ৰানখ 

লথাৱা হ‟ফ। 

ভূল ননডদযিনাসভূহৰ উলাংঘনা কৰা নকন্তু ঠগৰানভ 

কৰাৰ লকাডনা উডেিু লনাডহাৱাডক- UIDAIৰ 

লসৱাসভূহৰ ফাডফ আৱাসীৰ ৰা লফনছলক ধন 

ললাৱা/ভ্ৰষ্ট কাভ কৰা আৰু তালাচীৰ সভয়ত 

লকাডনা অনধকাৰ লনাডহাৱালক/লনাডাৱালক PEC 

কৰা 

প্ৰনতডটা লক্ষত্ৰত ফাডফ ৫০,০০০ টকা অৰু সঞ্চালকক 

এফছৰৰ ফাডফ লেকনলষ্ট কৰা হ‟ফ 

ঠগৰানভ কৰাৰ উডেডি হল ননডদযিনাসভূহৰ 

উলাংঘনা কৰা- UIDAIৰ চপৎডৱৰৰ লগত 

লখনল-লভনল কৰা (সঞ্চালক/িযডফক্ষকৰ 

ফায়‟লভনিক ফাইাচ কৰা) 

প্ৰনতডটা লভনচনৰ ফাডফ ১০০,০০০ টকা আৰু 
সঞ্চালকক ৫ ফছৰৰ ফাডফ লেকনলষ্ট কৰা হ‟ফ। 

দস্তাডফজৰ বুল I  

 জানল/নকল দস্তাডফজ 

 দস্তাডফজ নাই 

ভাডহকীয়াবাডৱ দস্তাডফজৰ বুল I কৰাৰ ফাডফ: 

 এটা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

এফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

 ৫টা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

৫ ফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

 মনদ বুলৰ সাংখুা এটাতলক লফনছ হয় লতডে 

ভূ যােন 

ঞ্জীেন এডজঞ্চীৰ কাভ 
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 অণূচোৰ প্ৰকাৰ ভাডহকীোবাডৱ কবৰফ গা কামচ 

তাৰ ফাডফ নফনহত আইনী ফুৱস্থা ললাৱা হ‟ফ। 

 

দস্তাডফজৰ বুল II  

 অলফধ দস্তাডফজ 

 লফয়া ভানৰ দস্তাডফজ 

 দস্তাডফজত তানৰখ নভলা নাই 

 দস্তাডফজত নাভ নভলা নাই 

ভাডহনকয়াবাডৱ দস্তাডফজৰ বুল II কৰাৰ ফাডফ: 

 ৩০টা অথফা লফনছ লক্ষত্ৰত: ,সঞ্চালকক ১৮০ 

নদনৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

 ৫০টা অথফা তাতলক লফনছ লক্ষত্ৰত: সঞ্চালকক 

এফছৰৰ ফাডফ ননলনম্বত কৰা হ‟ফ 

দস্তাডফজ বুলৰ (I,II আৰু III) ফাডফ নফনত্তয় ফুৱস্থা 

দস্তাডফজৰ বুল I আৰু IIক লডভ‟গ্ৰানপক বুল নহচাড 

ধৰা হ‟ফ আৰু আৰু ইয়াক এভাহত ৰীক্ষা কৰা 
লডকটৰ নফৰীডত  দস্তাডফজৰ বুল থকা 
লডকটৰ %ৰ লগত নহচা কৰা হ‟ফ আৰু লসই 

এডকটাই িতাাংিক লইডভণ্টক লসই ভাহডটাৰ 

দস্তাডফজৰ বুলৰ ৰা কাই ললাৱা হ‟ফ 

 *সিূণয নফনত্তয় ফুৱস্থা ঢানক ললাৱা: প্ৰনতডটা ভাহৰ দভযহা নদঁডত ৫০% কাট ললাৱা হ‟ফ। 

সঞ্চা কৰ বফৰুডে িডক্ষ্  

 

বু ৰ প্ৰকাৰ বফৱৰণ 

 লডভ‟গ্ৰানপক বুল 

 ফায়;লভনত্ৰক বুল 

 আডলাকনচত্ৰৰ আডলাকনচত্ৰ 

 আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপকত অসাাংসদীয় বাষা ফুৱহাৰ কৰা 

 নকল নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণ, লজাৰ কনৰ নি ফডনাৱা, UIDAI 

চপডৱৱৰৰ  লগত অল লখনল লভনল কনৰ লকাডনা ঞ্জীয়ন কৰা 

 বুলৰ ৰত নবনত্ত কনৰ সঞ্চালক/িযডফক্ষকক ৬ ভাহৰ 

ৰা ৫ ফছৰললডক লেকনলষ্ট কৰা হ‟ফ 

 সঠিক আইনী ফুৱস্থা ললাৱাৰ প্ৰডয়াজন 
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অধযাে ৯ 

 

গ্ৰাহক সন্তুবে ফড াৱা আৰ ুজাব োবে আৰ ুভ্ৰোচাৰ লৰাধ কৰাৰ ফাডফ 

ঞ্জীেন কভচচাৰীল  বনডিচ শনা 
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অধযাে ৯: গ্ৰাহক সন্তুবে ফড াৱা আৰু জাব োবে আৰু ভ্ৰোচাৰ লৰাধ কৰাৰ 

ফাডফ ঞ্জীেন কভচচাৰীল  বনডিচ শনা 
 

***মনদ আুনন লদডখ লম প্ৰানধকৰডন আধাৰ ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ননধযাৰণ কনৰ নদয়া ননয়ভ আৰু নীনতসভূহৰ ালন লহাৱা নাই, লতডে 

লতনতয়াই সম্বনন্ধত নফষয়াক এই কথা নফসডয় অৱগত কৰক। 

অনবডমাগ নদফৰ ফাডফ নফষয়াসকলৰ দফীৰ িনিডকইটা তলত নদয়া হহডছ: 

    

সঞ্চা ক মচডফক্ষ্ক EA (িানীে বফষো) RO (সম্ববন্ধে) 

 

লচম্প  এস্কাড ষযন লভবিক্স (প্ৰবেডটা ঞ্জীেন লকন্দ্ৰডে ইোক লিিুৱাফ  াবগফ) 

লকন্দ্ৰৰ ঠিকনা : 

EAৰ নাভ আৰু লকাড : 

সঞ্চা কৰ নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ : 

মচডফক্ষ্কৰ নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ : 

EA (িানীে বফষো) নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ : 

বঞ্জেক (িানীে বফষো) নাভ আৰু লমাগাডমাগ নম্বৰ : 

অববডমাগ লচ , UIDAI আৰু ROৰ লমাগাডমাগ নম্বৰ : 

 

***সঞ্চালডক ফয়সস্থ নাগনৰক আৰু িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ আৱাসীসলক প্ৰাধানু নদফ লাডগ। 

ফেসি নাগবৰকসক ৰ লক্ষ্ত্ৰে: 
শাৰীবৰকবাডৱ অক্ষ্ভ ফযবি অথ্ফা ফাে‟লভবিক ফযবেক্ৰভ 

থ্কা আৱাসীসক ৰ লক্ষ্ত্ৰে: 

সঞ্চালডক সকডলানখনন ফায়‟লভনিক ললাৱাৰ লচষ্টা কনৰফ লাডগ, ভাডন 

১০টা আঙুনলৰ চা, ২টা আইনৰচ আৰু আডলাকনচত্ৰ। 
মনদ ফায়‟লভনিক মন্ত্ৰডটাডৱ ফয়সস্থ নাগনৰকসকলৰ ফায়‟লভনিক ল‟ফ 

ৰা নাই লতডে সঞ্চালডক প‟চচ  লকপ্সাৰ নফকল্পডটা ফুৱহাৰ কনৰফ 

লাডগ। 

সঞ্চালডক নফডিষ ফুনতিভডটা চপডৱৱৰডত ভাকয  কনৰ ৰানখফ লাডগ 

আৰু ফানকনখনন ফায়‟লভনিক ল‟ফ লাডগ। 
সঞ্চালডক ফুনতিভৰ আডলাকনচত্ৰখন ফুনতিভডটা বালদডৰ লদখুফাই 

ল‟ফ লাডগ। 
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িাবেত্ব 

কবৰফ  াডগ কবৰফ না াডগ 

গ্ৰাহক সন্তুবে ফ াফল  

বঞ্জেন এডজঞ্চী  সঞ্চালক/মযডফক্ষকক অন ফ‟ডয  কডৰাডত এটা ভানক 

প্ৰনিয়া মাডত ফুৱহাৰ হয় এই কথা নননিত কৰক: 

সঞ্চালক/মযডফক্ষকক ঞ্জীয়ন কৰক, 

সঞ্চালক/মযডফক্ষকক প্ৰিীক্ষন আৰু প্ৰভানণকৰণ 

কৰক, EAৰ এডনভন ‟ডটয লত সঞ্চালকক নঞ্জবুি 

আৰু এনিডবট কৰক  

 মন্ত্ৰ লমাগানকতয া/ UIDAIৰ স্থানীয় কামযালয়ৰ সহায় 

হল এই কথা নননিত কৰক লম সঞ্চালকসকডল 

বালদডৰ প্ৰনিক্ষণ াইডছ আৰু লগডত মন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় 

প্ৰনিক্ষডণা াইডছ 

 বালদডৰ ফহাত ফুৱস্থা কৰক মাডত সঞ্চালডক উন্নত 

ভানৰ ডাট লৰকডয  কনৰফ াডৰ 

  “সহায় লডে” এখন াতক মাডত ভানুহৰ নবৰ আৰু 
সভয় ননয়ন্ত্ৰন কনৰফ ৰা মায় আৰু লগডত আৱাসীৰ 

প্ৰশ্নৰ উত্তডৰা নদফ ৰা মায় 

 প্ৰনতডটা নঞ্জয়ন লকন্দ্ৰডত ননম্নতভ এটা ললট 

লফক-আ মাডত থাডক এই কথা নননিত কৰক 

 ঞ্জীয়নৰ আগৰ ডাটা লগাটাইক আৰু আঁতৰাক 

মাডত ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত সভয় ফাডচ 

 লকৱল UIDAIএ অনুডভানদত কৰা ঞ্জীয়ন মন্ত্ৰ 

ফুৱহাৰ কৰক। এই কথা নননিত কৰক লম ঞ্জীয়ন 

ফাডফ প্ৰডয়াজনীয় সকডলানখনন মন্ত্ৰ ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত 

আডছ 

 মযডফক্ষক/সঞ্চালকক এই কথা বালদডৰ ফুজাক লম 

প্ৰনতডটা ঞ্জীয়নৰ লিষত লতঁডলাকৰ আঙুনলৰ চা 

নদয়াডটা নকভান প্ৰডয়াজনীয় 

 প্ৰনতডটা ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰডত লৰট কাডয  লষ্ট কৰা হয় 

 

 লকইফাটা সঞ্চালক IDৰ সাংহনতৰ 

ফাডফ এটা াচৱডয  ফুৱহাৰ কৰা 

 লকাডনা দজুন সঞ্চালকৰ এডকটা 
সঞ্চালক ID থানকফ নালাডগ (নমজাৰ 

লকাড) 

 সঞ্চালক/মযডফক্ষকৰ অন-ফ‟নডয াংৰ 

সভয়ত লতঁডলাকৰ ফায়‟লভনিকৰ 

প‟চয  লকপ্সাৰ কনৰফ নালাডগ 

 প্ৰভানণত লনাডহাৱা 
সঞ্চালক/মযডফক্ষকক কাভত লগাফ 

নালাডগ 

 ঞ্জীয়ন লষ্টচনত নদয়া মন্ত্ৰসভূহৰ 

ভানত লগত লকাডনা লখনল-লভনল 

কনৰফ নালাডগ 
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িাবেত্ব 

কবৰফ  াডগ কবৰফ না াডগ 

গ্ৰাহক সন্তুবে ফ াফল  

ঞ্জীেন এডজঞ্চী কভচচাৰী- 
সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্ক 

 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত মাডত এটা সঠিক লল-আউট আডছ এই 

কথা নননিত কৰক, লমডন: লটফুলৰ উচ্চতা, মন্ত্ৰ 

বালদডৰ ৰখা, সঞ্চালক আৰু আৱাসীৰ অৱস্থা আৰু 
াচপাডল থকা ফগা ৃষ্ঠবূনভৰ দঢ়ৃতা 

 ঞ্জীয়নৰ আগত আৰু লসই সভয়ত আৱাসীক ঞ্জীয়ন 

প্ৰনিয়াৰ নফষডয় কক মাডত লতঁ আশ্বস্ত হয় আৰু 
ডাটা বালদডৰ ল‟ফ ৰা হয় 

 মনদ আৱাসীজডন নঢ়ফ নাজাডন লতডে লতঁক নঢ় 

নদয়ক। নাভৰ ফানান, নলাংগ, ঠিকনা আৰু সিকয ৰ 

তথুডফাৰ মাডত শুদ্ধ এই কথা নননিত কৰক 

 ঞ্জীয়নৰ সভয়ত হধময ৰাখক আৰু আৱাসীসকলৰ 

লগত নফনম্ৰ হক 

 আৱাসীৰ ভ‟ফাইল নম্বৰডটা মাডত নচডষ্টভত আডছ এই 

কথা নননিত কৰক 

 আৱাসীক ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ই-লভইলৰ 

ফুৱহাৰ মাডত বালদডৰ ফুজৱুা হহডছ এই কথা নননিত 

কৰক 

 সঞ্চালকসকডল নতুন ঞ্জীয়নৰ আগত “আধাৰ 

বফচাৰক ফযৱিা- এডবাঞ্চ ছাচচ ” সনিয়বাডৱ 

ফুৱহাৰ কনৰফ লাডগ মাডত নাকচ লহাৱাৰ সাংখুা কনভ 

মায় 

 আধাৰ ননভযাণ/উন্ননতকৰণৰ ফাডফ ললাৱা সভয়ৰ 

নফষডয় আৱাসীজনক জনাক, ভাডন ৯০ নদনললডক 

 আৱাসীজনক UIDAIৰ ৰা আধাৰ ননভযাণৰ SMS 

লাৱাৰ াচত ই- আধাৰ ডাউনল‟ড কৰাৰ নফষডয় 

জনাক 

 মনদ আৱাসীজডন ৯০ নদনৰ াচডতা আধাৰ ননভযান 

SMS লাৱা নাই অথফা ই-আধাৰখন ষাউনল‟দৰ 

ফাডফ নাই লতডে লতঁক 1947ত অথফা 
help@uidai.gov.in লমাগাডমাগ কনৰফলল কক 

 আৱাসীজনক আশ্বস্ত কৰক আৰু ঞ্জীয়নৰ সভয়ত 

আৱাসীৰ স্ক্ৰীনখন মাডত সকডলা সভয়ডত অন হহ 

আডছ এই কথা নননিত কৰক আৰু আৱাসীজনক 

সকডলানখনন ডাটা ুনৰীক্ষন কনৰফলল কক 

 নমডকাডনা প্ৰকাৰৰ আধাৰ 

উন্ননতকৰণৰ ফাডফ প্ৰানধকৰডন 

ননধযাৰন কনৰ নদয়াতলক লফনছ ভাচুল 

আননফ নালাডগ 

 ফায়‟লভনিক ফুনতিভ আৰু লফয়া 
ভানৰ আঙুনলৰ চাৰ ফাডফ লকাডনা 
আৱাসীৰ ঞ্জীয়ন নাকচ কনৰফ 

নালাডগ 

 আৱাসীসকলৰ লগত লফয়ালক কথা 
ানতফ নালাডগ 

 আৱাসীসকলৰ আগৰ ঞ্জীয়নৰ 

অএঅস্থা ৰীক্ষা নকৰালক 

আৱাসীজনক ুনৰ ঞ্জীয়ন কনৰফ 

নালাডগ 

 আৱাসীই লকাডনা তথু নননদয়া 
নপল্ডসভূহত N/A,NA ইতুানদ নদফ 

নালাডগ 

 

 

 

 

 

mailto:help@uidai.gov.in
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িাবেত্ব 

কবৰফ  াডগ কবৰফ না াডগ 

গ্ৰাহক সন্তুবে ফ াফল  

 িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ, ফয়সস্থ নাগনৰক আৰু গবয ৱতী 
ভনহলাসকলৰ প্ৰাধানু নদয়ক 

 ঞ্জীয়ন পভযখনৰ ননজাফফীয়ালক লকাডনা নৰৱতয ন 

নকনৰফ। মনদ আৱাসীজডন সৰু সৰু নৰৱতয ন 

কনৰফলল কয় সঞ্চালডক এইডটা হফধতাকৰণকতয াক 

সুনধ কনৰফ লাডগ। এডন লক্ষত্ৰত সঞ্চালডক নম্ৰবাডৱ 

আৱাসীজনক হফধতাকৰণকতয াৰ চৰলল হগ 

নৰৱতয নসভূহ লদখুৱাই ঞ্জীয়ন পভযখনত লতঁৰ চহী 
আননফলল ক‟ফ লাডগ 

 

 

 

িাবেত্ব 

কবৰফ  াডগ কবৰফ না াডগ 

জাব োবে আৰু ভ্ৰোচাৰ লৰাধ কবৰফল  

ঞ্জীেন এডজঞ্চী কভচচাৰী- 
সঞ্চা ক/মচডফক্ষ্ক 

 আধাৰ ক্লাডয়ণ্টত আডানাৰ ননজৰ সঞ্চালক IDৰ দ্বাৰা 
লগ-ইন কৰক আৰু আডানাৰ ঠাইৰ ৰা উঠি মাঁডত 

আডফদনখন লগ-অপ কৰক মাডত লকডন ঞ্জীয়নৰ 

ফাডফ আডানাৰ নৱড‟‟খন ফুৱহাৰ কনৰফ লনাৱাডৰ 

 আডানাৰ লগ-ইন াচৱডয  সঘনাই সলাক 

 সঞ্চালজ চাইাংক কৰা প্ৰনিয়া ননয়ভীয়ালক কৰক 

 প্ৰানধকৰডন সঞ্চালনৰ ফাডফ নদয়া ভানক দ্ধনত 

ফুৱহাৰ কৰক 

 লকৱল ননডদয নিত নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণ ফুৱহাৰ 

কৰক 

 মনদ অনু লকাডনা নঞ্জয়ন এডজঞ্চীৰ কভযচাৰীডয় 

জানলয়ানত কৰা লক্ষু কডৰ লতডে ততালতয়ালক 

প্ৰানধকৰনক জনাক 

 ঞ্জীয়নৰ ডাটাসভূহ UIDAIৰ ননডদযিনা ভডত পাইল, 

লফক-আ আৰু ষ্ট‟ৰ কৰক 

 সকডলা ফায়‟লভনিক ফুনতিভৰ লকচডফাৰ সিূণয 

 ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্ট/লভনচনৰ লগত 

লকাডনা লখনল-লভনল কৰাৰ লচষ্টা 
নকনৰফ 

 আৱাসীৰ ঞ্জীয়নৰ ফাডফ আৱাসীৰ 

আডলাকনচত্ৰৰ ঠাইত আডলাকনচত্ৰৰ 

আডলাকনচত্ৰ, বগৱানৰ আডলাকনচত্ৰ, 

ফস্তু/জন্তুৰ আডলাকনচত্ৰ আৰু 
আৱাসীৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথুত 

অসাাংসদীয় বাষা ফুৱহাৰ কৰা 

 এজন প্ৰােফয়েক নিশু নহচাড 

ঞ্জীয়ন কৰা মাডত ফায়‟লভনিক 

ললাৱা নহয় অথফা ৫ ফছৰৰ তলৰ 

নিশুক প্ৰােফয়ে নহচাড ঞ্জীয়ন 

কৰা 

 লকৱল ঞ্জীয়নৰ ফাডফ নিশু এটৰ 

অনববাৱক অথফা নতৃ-ভাতৃ নহচাড 

ঠাই ললাৱা 

 নমডকাডনা ঞ্জীয়নৰ সহায়ৰ ফাডফ বুল 
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িাবেত্ব 

কবৰফ  াডগ কবৰফ না াডগ 

গ্ৰাহক সন্তুবে ফ াফল  

লহাৱাৰ াচত চাইন অপ কৰক 

 লকাডনা ঞ্জীয়ন/উন্ননতকৰণ আৰম্ভ লহাৱাৰ আগডত 

মাডত সকডলা ঞ্জীয়ন লভনচনৰ GPS ক‟অনডয ডনটডফাৰ 

ললাৱা হহডছ এই কথা নননিত কৰক 

 

 

 

দস্তাডফজ আল‟ড কৰা লমডন ফাতনৰ 

কাকতৰ লেন 

 আৱাসীৰ আধাৰত আডানাৰ 

ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু ই-লভইল ID 

ফুৱহাৰ কৰা 

 ঞ্জীয়নৰ সভয়ত আৱাসীৰ 

ফায়‟লভনিক নভহনল কৰাৰ লচষ্টা কৰা 

 অনু সঞ্চালডক কৰা ঞ্জীয়নৰ ফাডফ 

চনহ কৰা 

 আচল নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ 

ফানহডৰ অনু লকাডনা আডলাকনচত্ৰকন, 

লেন কৰা দস্তাডফজ অথফা অনু 
লকাডনা দস্তাডফজ গ্ৰহণ কৰা 

 আৱাসীৰ নৰচয়/ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ 

এতা কন ৰানখ লথাৱা (হাডয  পভযত 

অথফা ইডলক্ট্ৰননক পভযত) 

 

আধাৰ উোৰ প্ৰবক্ৰো 
 

 আধাৰ উোৰৰ কাৰণ: 

– আৱাসীই লসানকাডল ননজৰ আধাৰ াফলল অথফা নলাংক কনৰফ নফচাডৰ 

– ৯০ নদনৰ াচডতা আৱাসীই আধাৰ নচঠিখন নাায় 

– আৱাসীই ননজৰ EID/UID নিখন লহৰুৱাইডছ 

 

 আধাৰ বনভচাণ: সাধাৰণডত আধাৰ ননভযাণৰ ফাডফ UIDAIএ ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ ৰা ঞ্জীয়ন লডকট লাৱাৰ নদনৰ ৰা অনধকতভ 

৯০ নদনৰ প্ৰডয়াজন হয় আৰু ই সকডলা হফধতাকৰণ প্ৰনিয়াডফাৰৰ ৰত ননবয ৰিীল 

 আধাৰৰ লডব বাবৰ:সাধাৰণডতUIDAIৰCIDRএ ঞ্জীয়ন লডকট লাৱাৰ নদনৰ ৰা ৯০ নদনৰ নবতৰত লসই ঠিকনাত আধাৰ 

লডনলবাৰ কৰা হয় 

 লডব বাবৰৰ সাধন:ঠিকনাডটা বাৰতীত ডাক নফবাডগ ঠিয়ায়, ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ ফুৱহাৰ কনৰ UIDAIৰ লৱফচাইটৰ ৰা 
দাউনল‟ড কনৰফ ানৰ অথফা ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ ফুৱহাৰ কনৰ এভ-আধাৰ ডাউনল‟ড কৰক 

 বচঠিৰ অৱিা:নকছুভান নচঠি ফাতডত লহৰায় মায় অথফা আৱাসীসকডল ননজৰ ঠিকনা সডলাৱাৰ পলত আধাৰ নচনথ নাায় 
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লকৱ  ঞ্জীেন ID (EID) আডছ 

 

 আৱাসীই https://eaadhaar.uidai.gov.in/হল মাই লানগফ 

 EID আৰু ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ নদয়ক মাডত আুনন OTP ায় আৰু PDF 

পডভযটত আধাৰ নচঠিখন (ই-আধাৰ) ডাউনল‟ড কনৰফ াডৰ 

 আৱাসীই 51969 হল SMS ঠিয়াফৰ ফাডফ টাই কৰক: 

 UID STATUS < 14-digit EID >অথফা 

 UID STATUS < 28-digit EID > 

 আৱাসীই বনজৰ ভ‟ফাই ে আধাৰ াফল  ে ে বিো ব াংকডটাে মাফ 

 াবগফ: 

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

 ইয়াৰ ফাডফ আৰু EID নম্বৰ, ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ আৰু OTPৰ প্ৰডয়াজন 

হ‟ফ 

 আৱাসীই প্ৰানধকৰডন ননধযাৰণ কনৰ নদয়া ভাচুল আদায় কনৰ এটা স্থায়ী ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ 

ৰা ননজৰ ই-অধাৰখন নপ্ৰণ্ট কনৰ আননফ াডৰ 

 আৱাসীই 1947হল লপান কনৰফ াডৰ 

 সহায়ৰ ফাডফ আৱাসীই help@uidai.gov.inত ই-লভইডলা ঠিয়াফ াডৰ 

UID/আধাৰ আডছ বকন্তু বচঠিিন লহৰাইডছ/নাই 

 

 আৱাসীজন https://eaadhaar.uidai.gov.in/হল মাফ াডৰ 

 আধাৰ নম্বৰ নদয়ক 

 OTP াফলল ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ নদয়ক 

 আধাৰ নচঠিৰ PDF লটা ডাউনল‟ড কৰক, মাক ই-আধাৰ ফুনল লকাৱা হয় 

 আৱাসীই51969ত এটা SMS ঠিয়াফ াডৰ আৰু টাই কনৰফ লাডগ: 

 UID EAADHAAR <আধাৰ নম্বৰ><ই-লভইল Id >< PIN লকাড> 

EID আৰ/ুঅথ্ফা UID/আধাৰ লহৰাইডছ 

 

 আৱাসীজন https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidহল মাফ াডৰ 

 নাভডটা লকৱল ইাংৰাজী বাষাত নদয়ক 

 নঞ্জয়নৰ সভয়ত নদয়া ভ‟ফাইল নম্বৰ অথফা ই-লভইল ID নদয়ক 

 ঞ্জীবুি ভ‟ফাইল নম্বৰ/ই-লভইল IDত আধাৰ উদ্ধাৰ কনৰফলল অথফা 
EIDৰ অৱস্থা জাননফলল এটা OTP াফ 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
mailto:help@uidai.gov.in
https://eaadhaar.uidai.gov.in/??
https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid
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 আৱাসীই 1947হল লপান কনৰফ াডৰ 

 সহায়ৰ ফাডফ আৱাসীই help@uidai.gov.inত ই-লভইডলা ঠিয়াফ াডৰ 

 আধাৰৰ স্থানয় ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰ এটালল মাক 

 সঞ্চালকক “এডবাঞ্চ ছাচয ” ফুৱহাৰ কনৰফলল কক 

 সঞ্চালকক আডানাৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথুডফাৰ নদয়ক মাডত সঞ্চালডক 

আডানাৰ ঞ্জীয়নৰ তথু সন্ধান কনৰফ াডৰ 

 আৱাসীই আটাইতলক চৰত UIDAIৰ স্থানীয় কামযালয়লল মাফ াডৰ 

 প্ৰনতডটা স্থানীয় কামযালয়ত লকইটাভান সহায়তা লকন্দ্ৰ থাডক 

 কামযকৰী অনধকাৰীসকডল অনবডমাগ থকা আৱাসীসকলক সহায় কনৰফলল 

উৎসুক হ‟ফ 

 

  

mailto:help@uidai.gov.in
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অধযাে ১০: বৰবশে 

 

বৰবশে A – আচৰণ বফবধ 

 

 

1. আৱাসীসকলৰ অনধকাৰ ৰক্ষা কনৰফৰ ফাডফ লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল নমভান াডৰ নসভান লচষ্টা কনৰফ লাডগ। 

2. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল আৱাসীসকলৰ ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ ফাডফ উচ্চ ভানত নীনত, অখডতা, লগৌৰৱ আৰু ননৰাক্ষতা ফতয াই 

ৰানখফ লাডগ। 

3. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল ননজ দানয়ত্ব লসানকাডল, নীনতগতবাডৱ আৰু লিাগত বাৱত ূণয কনৰফ লাডগ। 

4. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল সকডলা সভয়ডত অধুৱসায় ফুৱহাৰ কনৰফ লডগ, বালদডৰ লচাৱা-নচতা কৰাৰ লগডত স্বাধীন লিাদাৰী ননণযয় 

ালন কনৰফ লাডগ। 

5. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল কাডকা লভৌনখকবাডৱ অথফা নলনখতবাডৱ, লানটীয়ালক অথফা ডৰাক্ষবাডৱ লকাডনা আৱাসীৰ লকাডনা 
সাংডফদনিীল তথুৰ নফষডয় সুনধফ নালাডগ, লকৱল অনধননয়ভৰ অধীনত অথফা লসই সভয়ত ালন কৰা অনু লকাডনা আইডন এই কথা 
জাননফ নফচানৰডলডহ এই কথা জনাফ লাডগ। 

6. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল লকাডনা অনুনচত ফুৱস্থা হাতত ল‟ফ লাডগ। 

7. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ মাডত আৱাসীসকলৰ অনবডমাগডফাৰ সভয়ভডত আৰু সঠিক প্ৰনিয়াৰ ভডত ালন 

কৰা হয়। 

8. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল বুল ফুজাফুনজ নহ‟ফলল নমভান াডৰ নসভান লচষ্টা কনৰফ লাডগ আৰু ই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লম 

আৱাসীসকলৰ নদয়া তথুডফাৰ অনু তথু ফুজৱুা নহয়। 

9. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল চৰকাৰ আৰু প্ৰানধকৰডন সভডয়-সভডয় উনলৱা অনধননয়ভৰ ননয়ভ আৰু নীনত আৰু ননডদযিনাসভূহ ালন 

কনৰফ লাডগ। 

10. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল বুল তথু নদফ নালাডগ অথফা প্ৰানধকৰনক নদয়া লকাডনা দস্তাডফজ, নৰ‟টয , ফাতনৰ কাকত অথফা তথু লুকুৱাই 

ৰানখফলল লচষ্টা কনৰফ নালাডগ। 

11. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল এই কথা নননিত কনৰফ লাডগ লতঁডলাকৰ ৰা লকাডনা তথু লাই লমাৱাৰ ফাডফ অথফা প্ৰানধকৰন অথফা 
লকাডনা আইনী সাংগঠনৰ লকাডনা ননয়ভ, নীনত, ননডদযিনা ভানন নচলাৰ ফাডফ লতঁডলাকৰ নফৰুডদ্ধ ললাৱা লকাডনা কাময, আইনী কাভ 

ইতুানদৰ নফষডয় মাডত প্ৰানধকৰনৰ জডনাৱা হয়। 

12. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ লসৱাৰ লগত জনিত আচৰণ নফনধৰ ফাডফ লতঁডলাকৰ এডজঞ্চী আৰু 
কভযচাৰীসকডল কৰা কাভৰ ফাডফ দায়ী হ‟ফ। 

13. লসৱা প্ৰদানকতয াসকলৰ মযাে নৰভাণৰ প্ৰনিনক্ষত কভযচাৰী আৰু ফুৱস্থা থানকফ লাডগ মাডত আৱাসীসকলক বাল, খৰতকীয়া আৰু 
সিন্নতা থকা লসৱা আগফঢ়াফ াডৰ। 

14. এডজঞ্চী, কভযচাৰী আৰু কামযালয়সভূডহ ননজৰ কাভ বালদডৰ ালন কনৰফলল লসৱা প্ৰদানকতয াসকলৰ ননজৰ আবুেৰীণ আচৰণ নফনধ 

থানকফ লাডগ মাডত আবুেৰীণ কাভ আৰু কাভ কৰাৰ সঠিক আচৰণ নফনধসভূহ নদফ াডৰ। লতডন নফনধডফাৰ লিাদাৰী সুদক্ষতা, 
ভানক, অখডতা, লগাননয়তা, ননক্ষতা আৰু ননজৰ লাবসভূহ ফজাই ৰানখফলল ফহু সভয়ললডক ফনতয  থানকফ াডৰ। 
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15. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণৰ ডাটা ননখুঁত হ‟ফৰ ফাডফ ননজৰ কাভসভূহত এটা ননভযাণকতয া-ৰীক্ষাকতয া সাংকল্প 

ফুৱহাৰ কনৰফ লাডগ। 

16. ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ প্ৰনিয়াসভূহত লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল লকাডনা লহৰা-লপনৰ, জানলয়ানতৰ কাভ কনৰফ লনাৱানৰফ। 

17. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন নদয়া ননডদযিনা আনৰ নীনতভডতআৱাসীসকলৰ ৰা ললাৱা সকডলানখননডাটাৰ 

(লডভ‟গ্ৰানপক/ফায়‟লভনিক) সুৰক্ষা আৰু ৰক্ষণাডফক্ষণ নননিত কনৰফ 

18. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী, সঞ্চালক, মযডফক্ষক ইতুানদৰ ফাডফ নদয়া ননলম্বন/লৰাধ/নডচএভডডনডলডভণ্ট 

ননণযয়সভূহ লাগু কনৰফ। 

19. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন ডাটা নপল্ড, ডাটা হফধতাকৰণ আৰু ফায়‟লভনিক নপল্ডসভূহৰ ফাডফ নদয়া ভানকসভূহ ভানন চনলফ। 

20. প্ৰডয়াজন লহাৱা লক্ষত্ৰত, লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন অনুডভানদত কৰা হফনিষ্টু থকা মন্ত্ৰ আৰু IT নচডষ্টভ ফুৱহাৰ কনৰফ লানগফ। 

21. লৰকডয  আৰু সাংৰক্ষণৰ ফাডফ লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন নদয়া প্ৰ‟লটাকলসভূহ ালন কনৰ চনলফ। 

22. লগাডটাৱা ডাটাৰ িাঞ্চনভচনৰ ফাডফ লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন নদয়া প্ৰনিয়া আৰু নচডষ্টভসভূহ ফুৱহাৰ কনৰফ লানগফ। 

23. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল প্ৰানধকৰডন নদয়া লগানীয়তা, একােতা আৰু সুৰক্ষা প্ৰ‟লটাকলসভূহ ভানন চনলফ লানগফ। 

24. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল আধাৰ লমাজনাৰ ভূল ফস্তু, সাৰাাংি আৰু কাৰণসভূহ জনসাধাৰণক ফুজৱুাৰ ফাডফ প্ৰানধকৰডন নদয়া 
প্ৰ‟লটাকলসভূহ ভানন চনলফ লানগফ। নমডহতু আঘাৰ ল‟গ‟ আৰু ব্ৰাডৰ নাভ প্ৰানধকৰনৰ সিনত্ত, লসইফাডফ প্ৰানধকৰডন ননজৰ ল‟গ‟, 

লব্ৰডৰ ভান, লব্ৰডৰ নডজাইন আৰু অনু লমাগাডমাগ আৰু ভানুহক অৱগত কৰাৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কৰাৰ সাভগ্ৰীসভূহ ফুৱহাৰ কৰা ননয়ভ 

আৰু সীভাৰ নফৱৰণ নদফ। 

25. লসৱা প্ৰদানকতয াসতকডল আধাৰ প্ৰনিয়াসভূহ লাগু কনৰফৰ ফাডফ প্ৰানধকৰডন নদয়া প্ৰ‟লটাকল, প্ৰনিয়া আৰু ভানকসভূহ ালন কনৰফ 

লানগফ। 

26. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল সভডয়-সভডয় ঞ্জীয়নৰ নৰ‟টয  প্ৰানধকৰডন নদয়া ননয়ভ আৰু অৱস্থাভডত প্ৰানধকৰনক জভা কনৰফ লানগফ। 

27. লসৱা প্ৰদানকতয াসকডল সভডয়-সভডয় আধাৰ প্ৰনিয়াৰ লগত জনিত তথু প্ৰানধকৰনক নদফ লানগফ।  
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বৰবশে B – ঞ্জীেন লকন্দ্ৰ (লছকব ে) 

 

 

ঞ্জীয়ক: _______________________________________________________ 

 

 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী: ______________________________________________ 

 

 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীৰ ঠিকনা:  সিূণয ঠিকনা_____________________ 

 

 
___________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________ 

 

 

ঞ্জীয়ন লষ্টচন লকাড:  সকডলা লষ্টচন_______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীত মযডফক্ষকৰ নাভ: ___________________________ 

 
ক্ৰবভক 
নাং 

লছকইি 

ঞ্জীেন 
এডজঞ্চীৰ 
মচডফক্ষ্ক 

  ফাধযোভূ ক প্ৰডোজনসভূহ   

A লেচন 

A.1 ফায়‟লভনিক আৰ ুঅনু মন্ত্ৰ কাডনি কনৰফলল USB হাফ থকা ললট/লডক্সট (লিহতীয়া 
প্ৰডয়াজনসভহূৰ ফাডফ techsupport@uidai.gov.inে  চাক) 

ECMP version 2.0ৰ ফাডফ 

• 2Ghz,Dual core CPU অথফা লিহতীয়া 
• 3GB RAM অথফা লফনছ 

• 160GB HDD  

• লডনডডকডটড USB 2.0 Port(ননম্নতভ 5টা ‟টয ৰ প্ৰডয়াজন) 

ভনত ৰানখফ: (নফড‟জ নবষ্টা/লকাডনা 64 bit অাডৰটাং নচডষ্টভ চা‟টয  নকডৰ) 

  

A.2 ইঞ্চটডলষুন আৰ ুকননপগুডৰষুন লভনডুৱলৰ ভডত UIDAI চপট ডৱৰ ইঞ্চটল কৰা, ৰীক্ষা কৰা, 
কননপগাৰ কৰা আৰ ুCIDRৰ লগত ঞ্জীয়ন কৰা। অভাহৰ নবতৰত লিহতীয়া সাংেৰণডটা সকডলা 
ঞ্জীবুি ললটত ইঞ্চটল কনৰফ লানগফ। VDM ইঞ্চতল কৰা আৰ ুসকডলা মন্ত্ৰৰ ফাডফ লসৱাসভহূ 
চনল আডছ। 

  

A.3 আইনৰচ লকপ্সাৰ কৰা মন্ত্ৰ আডছ (লভক আৰ ুভডডল লৰকডয  কৰক)   

A.4 আঙুনলৰ চা ললাৱা মন্ত্ৰ আডছ (লভক আৰ ুভডডল লৰকডয  কৰক)   

A.5 নডনজডটল লকডভৰাডটা (লভক আৰ ুভডডল লৰকডয  কৰক) UIDAIৰ হফনিষ্টুসভহূ ূণয কনৰফ লানগফ   

      

A.6 ফগা ৃষ্ঠবূনভৰ স্ক্ৰীন, প্ৰনতপলন নকৰা, অাৰদিী, ৩ পুট ফহল আৰ ুলষ্টডৰ লগত নম আডলাকনচত্ৰ 
ল‟ফৰ ফাডফ ফুৱহাৰ হয় 

  

A.7 আৱাসীসকডল ননজৰ ডাটা হফধতাকৰণ কনৰফৰ ফাডফ অনতনৰি ভননটৰ (15-16"আৰ ুতাৰ 
লৰজলুু ষুন 1024x768তলক লফনছ) 

  

A.8 ঞ্জীয়নৰ ফাডফ প্ৰডয়াজনীয় সকডলা মন্ত্ৰসভডূহ UIDAIএ নফচৰা হফনিষ্টুসভহূ ূণয কনৰফ লানগফ   

A.9 প্ৰনতডটা লষ্টচনডত সকডলা মন্ত্ৰৰ কাভ কাজ ৰীক্ষা কৰা হহডছ   

A.10 ডাটা ত্ৰাঞ্চপাৰৰ ফাডফ ভভৰী নষ্টক (4 GB লন োইব এটা লকন্দ্ৰ/প্ৰনতনদনৰ ফাডফ মডঠষ্ট ভাডন 
৫টা লষ্টচন। ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰই ননম্নতভ ২০ নদনৰ ফাডফ ষ্টক ৰানখফ লাডগ) 

  

A.11 নপ্ৰণ্টাৰ (A4 ললজাৰ নপ্ৰণ্টাৰ; আডলাকনচত্ৰৰ লগডত বাল ভানৰ ৰনচত নপ্ৰণ্টকনৰফ ানৰফ লানগফ)   

mailto:techsupport@uidai.gov.in
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A.12 নপ্ৰণ্টাৰৰ কাগজ (৫ তা লষ্টচনত ১০ নদনৰ ফাডফ ২০ নৰভৰ প্ৰডয়াজন হ‟ফ)   

A.13 এনণ্টবাইৰাচ/এণ্টোইডৱৰ ৰীক্ষা   

A.14 ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্টৰ ফাডফ ডাটা কাডয/ইণ্টাৰডনট কাননিয নবট। ১০ নদনৰ ভৰুত ক্লাডয়ণ্ট চাইাংক কৰা 
অননফাময 

  

A.15 সকডলা সঞ্চালক আৰ ুমযডফক্ষক AADHAARৰ লগত ঞ্জীয়ন কনৰফ লানগফ, CIDRত ঞ্জীয়বুি 
হ‟ফ লানগফ, প্্ৰভানণত আৰ ুএনিডবট ক‟ফ লানগফ  

  

A.16 সাধাৰণ প্ৰভানণকৰণৰ ফাডফ সকডলা সঞ্চালক, মযডফক্ষক আৰ ুনৰচয়কতয া আধাৰ ক্লাডয়ণ্টত অন 
ফ‟ডয  হ‟ফ লানগফ 

  

A.17 ঞ্জীয়কৰ ৰা ঞ্জীয়নৰ আগৰ ডাটা, মনদ ফুৱহাৰ কৰা হহডছ লতডে ললটৰ ৰা ইভ‟টয  কনৰফলল 
থানকফ লানগফ 

  

A.18 মনদ ঞ্জীয়কৰ ফাডফ লকপ্সাৰ কনৰফলল অনতনৰি নপল্ড আডছ লতডে KYR+নপল্ডসভহূ লকপ্সাৰ কনৰফলল 
KYR+চপট ডৱৰডটা কননগপাৰ আৰ ুৰীক্ষা কনৰফ লানগফ 

  

A.19 নতয়াফলল ে‟ঞ্জ আৰ ুহাত চপা কৰা কাডাৰ   

A.20 UIDAIএ নদয়া হফনিষ্টুভডত GPS নৰনচবাৰ   

A.21 সুৰক্ষাৰ কাৰণৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন লষ্টচনৰ ফাডফ হাডয ডৱৰ চানফ (অডিাফৰ ২০১২ৰ াচত নদয়া হহডছ)   

A.22 ঞ্জীয়নৰ সভয়ত দস্তাডফজসভহূ লেন কনৰফলল লেনাৰ, ম‟ত লেনাৰৰ ফুৱহাৰ হহডছ (আগডত লেন 
কৰা দস্তাডফজসভডূহা লগডত নদফ ানৰ) 

  

B লকন্দ্ৰ 

B.1 ৫টা ঞ্জীয়ন লষ্টচনৰ ফাডফ এটা লকন্দ্ৰত 2 KVAৰ লফক-আ াৱাৰ চািাই (লজডনডৰটৰ)   

B.2 লজডনডৰটৰ চলাফলল ইন্ধন   

B.3 মযাে নৰভাডণ লকন্দ্ৰত/আগডত নফডলাৱা নপ্ৰণ্টকৰা আধাৰ ঞ্জীয়ন/শুধৰনণ পভয   

B.4 CIDRহল লন োইব/ হাডয  নডে ঠাফলল ফাফাল লকড , ানী লৰাধ কৰা, এনবল (CD লভইলাৰ) 
(২টা এনডবল/প্ৰনতনদডন/এটা লকন্দ্ৰত। ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰই ননম্নতভ ২০ নদনৰ ফাডফ ষ্টক ৰানখফ লাডগ) 

  

B.5 মনদ CIDRহল ডাটা িাঞ্চপাৰৰ ফাডফ অনলাইন ভ‟ড ফুৱহাৰ কনৰডছ লতডে আধাৰ SFTP ক্লাডয়ণ্টৰ 
লিহতীয়া ডাউনল‟ড কনৰ ইঞ্চটল কৰক। সকডলানখন লডকট ঞ্জীয়ন ২০ নদনৰ নবৰতৰ আল‟ড 
কনৰফ লানগফ। মনদ এটা লষ্টচনত আল‟ড কনৰফলল থকা লডকটৰ সাংখুা ১০০০তলক লফনছ হয় 
লতডে ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্ট ফ্ৰীজ হহ মাফ। 

  

B.6 আৱাসীৰ নৰচয়, ঠিকনাৰ প্ৰভাণৰ লজৰক্সৰ ফাডফ আডলাকনচত্ৰ কনয়াৰ (কনডিিত নদয়া ভডত)   

B.7 প্ৰনতডটা লষ্টচনত নদনডটাত ননম্নতভ দফুাৰ ডাটা লফক-আৰ ফাডফ এক্সটাডনযল হাডয  নডে (ননম্নতভ 
৬০ নদনৰ ফাডফ লফক-আ ৰানখফ লাডগ) 

  

B.8 মযাে নৰভাণৰ লাহৰ, লপন আৰ ুফায়‟লভনিক মন্ত্ৰসভহূক িাগ-ইন কনৰফলল াৱাৰ ইণ্ট   

B.9 স্থানীয় নফষয়াসকলক ঞ্জীয়নৰ নচডুুলৰ নফসডয় অৱগত কৰা   

B.10 নঞ্জয়ন নচডুুলৰ নফষডয় নৰচয়কতয াসকলৰ অৱগত কৰা   

B.11 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰলল লমাৱা ঠাইত এখন লফনাৰ   

B.12 ঞ্জীয়ন প্ৰনিয়া লদখুৱাফলল নফনবন্ন ঠাইত ইাংৰাজী আৰ ুস্থানীয় বাষাত ‟ষ্টাৰ   

B.13 ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ নবতৰত/ফানহৰত অনবডমাগ নদফৰ ফাডফ লহল্পলাইন নম্বৰ আৰ ুঅনু প্ৰডয়াজনীয় 
নম্বৰ মাডত লদখুৱা হয় 
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B.14 ননডদযিৰ ফাডফ চপট ডৱৰৰ য়ুজাৰ লভনডুৱল আৰ ুসঞ্চালকসকল মাডত তাৰ নফসডয় অৱগত হয়   

B.15 আৱাসী/নৰচয়কতয াই চহী কনৰফ লনাৱাৰা ঠাইত ফঢ়ুা আঙুনলৰ চা ল‟ফৰ ফাডফ ইাংক লড   

B.16 লফক-আৰ ফাডফ এক্সটাডনযল হাডয  নডে   

B.17 UIDAI/নঞ্জয়কৰ লগত ততালতয়ালক লমাগাডমাগ কনৰফফ ফাডফ ভ‟ফাইল নপন, ললন লপান/ইণ্টাৰডনট   

  ৰাবিফ ৰা ফস্তু   

C অনয  বজবেক   

C.1 াৱাৰ কডয ৰ ফাডফ এক্সডটঞ্চন কডয    

C.2 হাত চপা কনৰফলল ানী, চাডফান আৰ ুটাডৱল   

C.3 লখাৱা ানীৰ ফুৱস্থা   

C.4 ঞ্জীয়ন লষ্টচনৰ সঞ্চালকসকলৰ ফাডফ মযাে নৰভাণৰ লটফলু আৰ ুচকী   

C.5 ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহায় ফুনিসকল ফাডফ চা৬ নৰ থকা ঠাইত মাডত চকী/লফঞ্চ আডছ   

C.6 মযাে নৰভাডণ ঠাই থকা লক্ষাগৃহ/ৰভু আৰ ুবালদডৰ থাননথত লডগাৱা পাননযচাৰ মাডত ফায়‟লভনিক 
তথু লডত ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহা ফুনিগৰাকী ফহু কভ ঘুৰা-কা কনৰফ লগা হয় 

  

C.7 ননম্নতভ এটা লষ্টচন ম‟ত িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ, গবয ৱতী ভনহলা, লকচুৱা থকা ভনহলা আৰ ুফয়সস্থ 
নাগনৰকৰ ঞ্জীয়ন কৰা হয়। লফনাৰৰ সহায়ত এইডটা লষ্টচন সহজডত চকুত ৰা কনৰফ লাডগ। 
ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰ গ্ৰাউড ফ্ল‟ৰত স্থান কনৰফ লাডগ। 

  

C.8 সকডলা মন্ত্ৰ ননফৰ ফাডফ ফাকচ   

C.9 মন্ত্ৰ উৎাদনকতয াসকলৰ ভডত ফায়‟লভনিক আৰ ুললট চপা কনৰফলল ফুৱহাৰ কৰা ফস্তু   

C.10 এটা অনু কক্ষ ম‟ত “দয া-নছীন” ভনহলাসকলৰ ঞ্জীয়ন কৰা হয়   

C.11 কাভ সলনন কনৰফলল আৰ ুসঞ্চালকৰ সাংখুা এডকই ৰানখফলল মযাে সাংখুক সঞ্চালক   

C.12 ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহা ভনহলাসকলক সহায় কনৰফলল ভনহলা সঞ্চালক/লস্বচ্ছাডসৱক    

C.13 ঞ্জীয়ন কনৰফলল অহা ফুনিসকলক ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰৰ নবতৰলল লফগ/চুটডকছ ননফৰ ফাডফ ফাধা নদফলল 
সুৰক্ষা ফুৱস্থা 

  

C.14 িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ আৰ ুফয়সস্থ ফুনিসকলৰ ফাডফ এখন লৰি; ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰ নফনল্ডাংৰ গ্ৰাউড 
ফ্ল‟ৰত স্থান কনৰফলল ৰাভিয নদয়া হয় 

  

C.15 প্ৰাথনভক নচনকৎসা নকট   

C.16 অনতভাত গৰভ থকা ঠাইত মাডত ORS নকট থাডক   

  ঞ্জীেন লকন্দ্ৰ- স্বািয আৰু সৰুক্ষ্া ফযৱিা 
D.1 সকডলা ইডলক নিক ফস্তু মাডত বালদডৰ আনথযাং কৰা হয়   

D.2 ৱাল আৰ ুফ্ল‟ৰত থকা সকডলানখনন ৱায়ানৰাং মাডত বালদডৰ ইঞু্চডলডট কৰা হয়   

D.3 লগডজডৰটৰ লফক-আ আৰ ুঞ্জীয়নৰ ফাডফ ফুৱহাৰ কৰা অনু সকডলা মন্ত্ৰৰ কাডনকষুনৰ ফাডফ 
নদয়া ফায়ানৰাং মাডত বালদডৰ থাননথত লডগাৱা হয় 

  

D.4 লজডনডৰটৰৰ ফাডফ ইন্ধন আৰ ুঅনু লকাডনা জ্বলনিীল দাথয মাডত ঞ্জীয়নৰ ঠাইৰ ৰা আঁতৰত 
ৰখা হয় 

  

D.5 অনিৰ ফাডফ সুৰক্ষা ফস্তু মাডত হাতডত লাৱা অৱস্থাত থাডক   

D.6 াৱাৰ লজডনডৰটৰ মাডত ঞ্জীয়ন লষ্টচনৰ ৰা মডঠষ্ট আঁতৰত ৰখা হয়   

D.7 সাধাৰণ আাতকালীন নম্বৰ মাডত লকন্দ্ৰত উলব্ধ থাডক আৰ ুসঞ্চালকসকডল তাৰ নফষডয় জাডন   

 
__________________________ ________ 

 োবৰি চহী 
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বৰবশে C 

 

আধাৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণৰ ফাডফ বৰচে/ঠিকনাৰ প্ৰভাণত্ৰৰ নভুনা 

(জানৰ কৰা নফষয়াৰ অনধকাৰীক ললটাৰ লহডত জানৰ কনৰফ লানগফ) 

 

 

ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভানণত হ‟ল লম শ্ৰী/শ্ৰীভতী (আৱাসীৰ নাভ), (সিনকয ত ফুনি/অনববাৱকৰ নাভ)ৰ ুত্ৰ/কনুা/ 
হঘণীডয়ক/নগনৰডয়ক/অনববাৱকতাত থকাজনক ভই লমাৱা ……ফছৰৰ ৰা নচনন া।ঁ লতঁ/তাইৰ আডলাকনচত্ৰখন লগডত 

নদয়া হহডছ আৰু লসইখন ভই অনুপ্ৰভানণত কনৰডছা।ঁ 
লতঁৰ ফতয ভানৰ নথকনা তলত উডেখ কৰা হহডছ আৰু এই প্ৰভাণত্ৰখন লকৱল আধাৰ 

নম্বৰ……………………………//// ফাডফ ঠিকনা/নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰ। 
এই প্ৰভাণত্ৰখন ঠিকনা/নৰচয়ৰ প্ৰভাণ নহচাড ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰ 

আৱাসীৰ ফতয ভান ঠিকনা: 

 

 

 

 

 

 

 

তানৰখ: 

জানৰ কৰা নফষয়াৰ চহী: 

জানৰ কৰা নফষয়াৰ সিূণয নাভ: 

জানৰ কৰা নফষয়াৰ দফী: 

জানৰ কৰা নফষয়াৰ লটনলডপান নাং: 

 

 

 (জানৰ কৰা নফষয়াই ফুনিগতবাডৱ চহী কনৰফ লানগফ। অনু ফুনিডয় ভৰা চনহ গ্ৰহণডমাগু নহয়।) 
 

অনধকানৰক চীল 

আৱাসীৰ লিহতীয়া াচ‟টয  
আকাৰৰ ৰনঙন আডলাকনচত্ৰ 

ইয়াত নদয়ক (জানৰ কৰা 
নফষয়াৰ আধাৰ চহী আৰু 
ষ্টাি আডলাকনচত্ৰত থানকফ 

লানগফ) 
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বৰবশে D 

 

বৰচেকেচ াই বিফ গা সন্বে ত্ৰৰ নভুনা 

 

ভাননীয়, 

______________________________________ (নাভ/ঞ্জীয়নৰ স্থানীয় নফষয়াৰ দফী) 

____________________________________________________________ (ঞ্জীয়কৰ নাভ) ভই, (নাভ) 

_______________________ (ভাৰপৎ) _______________________ ফতয ভান (ঠিকনা) 

_______________________________________________ত ফসফাস কৰা আৰু (সাংঠন/সাংস্থা) 

___________________________ত _______________________ (দফী) নহচাড কাভ কৰা, এজন নৰচয়কতয া 

নহচাড কাভ কনৰফলল সন্ত হহডছাঁ মাডত আৱাসীসকল আধাৰৰ ফাডফ ঞ্জীয়ন অনৰফ াডৰ আৰু ভই নৰচয়কতয াসকলৰ 

ফাডফ বাৰতীয় নফনিষ্ট নৰচয় প্ৰানধকৰন আৰু ঞ্জীয়ডক নদয়া ননডদযিনাসভূহ ভানন চনলভ। ভই লকৱল ফুনিগতবাডৱ নৰচয় 

আৰু ঠিকনা জনা আৱাসীসকলৰ নৰচয় কৰাই নদভ। ভই এই কথা জাডনা লম UIDAIএ লভাৰ নৰচয়ৰ ৰত নবনত্ত কনৰ 

এটা নফনিষ্ট ID নাং (আধাৰ) জানৰ কনৰফ। 

ঞ্জীয়নৰ সভয়ত ভই লকাডনা ফুনিৰ লগত লগলানগ লকাডনা অনু ফুনিৰ (জীনৱত অথফা ভৃত) বা লজাৱাত সহায় নকডৰা। 

ভই এজন আধাৰ নম্বৰৰ গৰাকীক লতঁৰ লডভ‟গ্ৰানপক তথু সলনন কনৰ অথফা ফায়‟লভনিক তথু সলনন কৰাত সহায় কনৰ 

জ্ঞাত অৱস্থাত অনু এজন ফুনিৰ নৰচয় ললাৱাত সহায় নকডৰা।ঁ 

 

আধাৰ নম্বৰ/নঞ্জয়ন নম্বৰ: 

নাভ:      দফী: 

চহী:     তানৰখ: 

ললনডলাইন নপন নম্বৰ(ঘৰৰ আৰু অনপচৰ):     

ভ‟ফাইল নম্বৰ:  

ই-লভইল: 
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বৰবশে E – ঞ্জীেন/শুধৰবণ পভচ 
 

 

 

 



 
 

আধাৰ নাভাাংকন আৰ ুআডডটৰ বফষডে ফুজ ল াৱা 

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

 

Page107 

 
 

বৰবশে F – আধাৰ নম্বৰ নথ্কাৰ বিবে 

 

আধাৰ নম্বৰ নথ্কাৰ ফাডফ প্ৰডোজনীে বিবেডফাৰ 

এগৰাকী আধাৰ নম্বৰ গৰাকীৰ আধাৰ নম্বৰ তলত উডেনখত নস্থনতডফাৰত লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ: 

(a) মনদ এইডটা প্ৰনতষ্ঠা কৰা হহডছ লম এজন ফুনিৰ এটাতলক লফনছ আধাৰ নম্বৰ জানৰ কৰা হহডছ, লতডে আগডত ঞ্জীয়ন কডৰাডত 

লাৱা আধৰ নম্বৰডটা ৰখা হ‟ফ আৰু তাৰ ফানহডৰ ফানকডকইটা আধাৰ নম্বৰ লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ। 

(b) তলত নদয়া ননডদযিনাসভূহ উলাংঘা কনৰ আধাৰ নম্বৰ ননভযাণ কনৰডল আধাৰ লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ: 

I. “আডলাকনচত্ৰৰ আডলাকনচত্ৰ”, লক্ষত্ৰত ম‟ত ফায়‟লভনিক তথু উলব্ধ নাই: লমনতয়া ঞ্জীয়নএ লকন্দ্ৰত ঞ্জীয়নৰ ফাডফ 

এখন নতুন আডলাকনচত্ৰ ললাৱাৰ নফৰীডত ফতয ভান থকা আডলাকনচত্ৰখন ললাৱা হয়, আৰু লমনতয়া ঞ্জীয়নৰ সভয়ত 

ভূল ফায়‟লভনিক তথু ললাৱা নহয়, লতনতয়া আৱাসীৰ আধাৰ লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ। 

II. “বুল ফায়‟লভনিক ফুনতিভ”ৰ নস্থনতডফাৰ: লমনতয়া ঞ্জীয়নডটা “ফায়‟লভনিক ফুনতিভ” নহচাড বুললক কৰা হয় 

লতনতয়া আধাৰ নম্বৰডতা লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ। 

III. লমনতয়া ফায়‟লভনিক তথু নল‟ফৰ ফাডফ এজন প্ৰােফয়েক াঁচ ফছৰৰ তলৰ ফয়মৰ নিশু নহচাড ঞ্জীয়ন কৰা হয় 

লতনতয়া আধাৰ নম্বৰ লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ 

IV. প্ৰানধকৰডন ঞ্জীয়ন জানলয়ানত লমন অনুবৱ কৰা অনু লকাডনা লক্ষত্ৰত আধাৰ লকডঞ্চল কৰা হ‟ফ 

লকডঞ্চল কৰাৰ পলত, প্ৰানধকৰডন আধাৰ নম্বৰক নদয়া সুনফধাসভূহ স্থায়ীবাডৱ ফন্ধ কনৰ নদয়া হ‟ফ।  
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বৰবশে G –আধাৰ ঞ্জীেন/উন্নবেকৰণৰ ফাডফ সহােকাৰী িস্তাডফজৰ োব কা 

নাভ আৰ ুআড াকবচত্ৰ থ্কা সহােকাৰী বৰচেৰ িস্তাডফজ নাভ আৰ ুঠিকনা থ্কা সহােকাৰী ঠিকনাৰ িস্তাডফজ 

1. াচ‟টয  
2. PAN কাডয   

3. লৰচন/ PDS আডলাকনচত্ৰ কাডয   

4. লবাটাৰ ID  

5. োইনবাং লাইডচঞ্চ 

6. চৰকাৰী আডলাকনচত্ৰ ID কাডয / PSUএ জানৰ কৰা চাকনৰৰ আডলাকনচত্ৰৰ হসডত 

নৰচয় ত্ৰ  

7. NREGS জফ কাডয   
8. স্বীকৃনতপ্ৰাে হিনক্ষক সাংগঠডন জানৰ কৰা আডলাকনচত্ৰৰ থকা ID  

9. অস্ত্ৰ লাইডচঞ্চ 

10. লফাংক ATM কাডয ৰ আডলাকনচত্ৰ  

11. লিনডট কাডয ত পডটা 
12. লঞ্চনাৰ আডলাকনচত্ৰ কাডয ৰ পডটা 
13. স্বাধীনতা সাংগ্ৰাভী আডলাকনচত্ৰ কাডয   

14. লখনতয়ক আডলাকনচত্ৰ কাডয  
15. CGHS / ECHS আডলাকনচত্ৰ কাডয  
16. ডাক নফবাডগ জানৰ কৰা নাভ আৰ ুআডলাকডচাত্ৰ থকা ঠিকনাৰ কাডয   

17. লগডজডটড নফষয়া অথফা তহনচলদাডৰ অনধকানৰক ললটাৰ লহডত জানন কৰা 
আডলাকনচত্ৰ থকা প্ৰভাণত্ৰ 

18. িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ ID   কাডয / ৰানজুক/লকন্দ্ৰীয় িানসত প্ৰডদিৰ 

চৰকাৰ/প্ৰিাসডন জানৰ কৰা নফকলাাংগতাৰ প্ৰভাণত্ৰ 

1. াচ‟টয  
2. লফাংক লষ্টটডভণ্ট/াচফকু 

3. ডাকঘৰৰ একাউণ্ট লষ্টটডভণ্ট/াচফকু 

4. লৰচন কাডয  
5. লবাটাৰ ID 

6. োইনবাং লাইডচঞ্চ 

7. চৰকাৰী আডলাকনচত্ৰ ID কাডয / PSUএ জানৰ কৰা চাকনৰৰ 

আডলাকনচত্ৰৰ হসডত নৰচয় ত্ৰ 

8. নফজলুীৰ নফল (৩ ভাহতলক ুৰণা নহয়) 

9. ানীত নফল ( ৩ ভাহতলক ুৰণা নহয়) 

10. লটনলডপান ললডলাইন নফল ( ৩ ভাহতলক ুৰণা নহয়) 

11. সিনত্তৰ খাজানা ৰনচদ (১ ফছৰতলক ুৰণা নহয়) 

12. লিনডট কাডয  লষ্টটডভণ্ট (৩ ভাহতলক ুৰণা নহয়) 

13. জীৱন ফীভা নলচী 
14. লফাংডক ললটাৰডহডত চহী কৰা পডটা থকা নচঠি 

15. স্বীকৃনতপ্ৰাে লকািানীৰ ললটাৰডহডত চহী কৰা পডটা থকা 
নচঠি 

16. স্বীকৃনতপ্ৰাে হিনক্ষক সাংগঠডন ললটাৰডহডত চহী কৰা পডটা 
থকা নচঠি 

17. NREGS জফ কাডয  
18. অস্ত্ৰ লাইডচঞ্চ 

19. লঞ্চনাৰ কাডয  
20. স্বাধীনতা সাংৰাভী কাডয  
21. লখনতয়ক াচফকু 

22. CGHS / ECHS কাডয  
23. MP অথফা MLA অথফাডগডজডটড নফষয়া অথফা 

তনচলদাডৰ ললটাৰডহডত আডলাকনচত্ৰৰ হসডত ঠিকনা থকা 
প্ৰভাণত্ৰ 

24. গাঁ ঞ্চায়তৰ ভলূ ভানহুজন অথফা লতঁৰ সভান দফীৰ 

এজডন জানৰ কৰা ঠিকনাৰ প্ৰভাণত্ৰ (গাৱলীয়া ঠাইৰ ফাডফ) 

25. ইনকাভ লটক্স এডচচডভণ্ট অডয াৰ 

26. ফাহন ঞ্জীয়ন প্ৰভাণত্ৰ 

27. ঞ্জীয়ন কৰা নফিী/ফন্ধকী/কৰৰ চুনি 

28. ডাক নফবাডগ জানৰ কৰা নাভ আৰ ুআডলাকডচাত্ৰ থকা 
ঠিকনাৰ কাডয   

29. ৰানজুক চৰকাডৰ জানৰ কৰা আডলাকনচত্ৰ থকা 
জানত/ঠিকনৰ প্ৰভাণত্ৰ 

30. িাৰীনৰকবাডৱ অক্ষভ ID   কাডয / ৰানজুক/লকন্দ্ৰীয় িানসত 

প্ৰডদিৰ চৰকাৰ/প্ৰিাসডন জানৰ কৰা নফকলাাংগতাৰ 

প্ৰভাণত্ৰ 

31. লগছ কাডনকষুনৰ নফল (৩ ভাহতলক ুৰণা নহয়) 

32. নগনৰডয়ক/হঘণীডয়কৰ াচ‟টয  
33. নতৃ-ভাতৃৰ াচ‟টয  (নিশুৰ লক্ষত্ৰত) 

34. ৰানজুক/লকন্দ্ৰীয় চৰকাডৰ জানৰ কৰা ফসফাসৰ নচঠি নমখন 

৩ ভাহতলক ুৰণা নহয় 

35. চৰকাডৰ জানৰ কৰা নফফাহৰ প্ৰভাণত্ৰ ম‟ত ঠিকনা আডছ 

বৰো ৰ ভূ  সিসযৰ  গে থ্কা সম্পকচ ৰ েথ্য থ্কা সহােকাৰী সম্পকচ ৰ 

িস্তাডফজ 

1. PDS কাডয  
2. MNREGA জফ কাডয  
3. CGHS/ৰানজুক চৰকাৰt/ECHS/ESIC নচনকৎসা কাডয  
4. লঞ্চন কাডয  
5. লসনাৰ লকনণ্টন কাডয  
6. াচ‟টয  
7. জন্ৰ ঞ্জীয়ক, নগৰ ননগভ আৰ ুঅনু স্থানীয় চৰকাৰী িাসন কৰা দল লমডন 

তালকু, তহনচল ইতুানদডয় জানৰ কৰা জন্ৰ প্ৰভাণত্ৰ 

8. অনু লকাডনা লকন্দ্ৰীয়/ৰানজুক চৰকাডৰ জানৰ কৰা নৰয়াল াত্ৰতা দস্তাডফজ 

9. চৰকাডৰ জানৰ কৰা নফফাহৰ প্ৰভাণত্ৰ 

জন্ৰ প্ৰভাণত্ৰৰ িস্তাডফজৰ সহােকাৰী প্ৰভাণ 

1. জন্ৰ প্ৰভাণত্ৰ 

2. SSLCৰনকতা/প্ৰভাণত্ৰ 

3. াচ‟টয  
4. গ্ৰু Aৰ লগডজডটদ নফষয়াই ললটাৰ লহডত জানৰ কৰা জন্ৰ প্ৰভানত্ৰ 

5. PAN কাডয  
6. নমডকাডনা চৰকাৰী ফ‟ডয  অথফা নফশ্বনফদুালডয় জানৰ কৰা ভাকয শ্বীট 

7. চকৰাৰী আডলাকনচত্ৰ Idকাডয /  PSUএ জানৰ কৰা আডলাকনচত্ৰ নৰচয় ত্ৰ ম‟ত 

জন্ৰ তানৰখ থাডক 

8. লকন্দ্ৰীয়/ৰানজুক চৰকাৰৰ লঞ্চন লইডভণ্ট অডয াৰ 

9. লকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থু লসৱা েীভ আডলাকনচত্ৰ কাডয  অথফা অৱসৰপ্ৰাে 

কভযচাৰীৰ স্বাস্থু েীভৰ আডলাকনচত্ৰ কাডয  
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বৰবশে H – সুবফধা ভাচু  
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বৰবশে I – আধাৰ বনবিেকৰণ 

 

 
আধাৰ নম্বৰ বনবিে কৰাৰ বিবেডফাৰ 

 

1. এগৰাকী আধাৰ নম্বৰ গৰানকৰ আধাৰ নম্বৰডটা তলত উডেখ কৰা নস্থনতডফাৰত নননিয় কৰা হ‟ফ: 

a. “আড াকডচাত্ৰৰ আড াকবচত্ৰ” আৰু ভূ  ফাে‟লভবিক েথ্য উ ব্ধ আডছ: ঞ্জীয়ন লকন্দ্ৰত লমনতয়া নতুন 

আডলাকনচত্ৰৰ ললাৱাৰ নফৰীডত ফতয ভান থকা এখন আডলাকনচত্ৰ ফুৱহাৰ কৰা হয়, আৰু লমনতয়া ভূল ফায়‟লভনিক 

ফায়;লভনিক তথু ললাৱা ৱা হয় লতনতয়া আৱাসীৰ আধাৰ নম্বৰ নননিত কৰা হ‟ফ আৰু আৱাসীক নতুন আডলাকনচত্ৰ 

নদফলল লকাৱা হ‟ফ। আডলাকনচত্ৰ সপলতাডৰ উন্ননতকৰণ কৰাৰ াচত আধাৰ নম্বৰডটা সনিয় কৰা হ‟ফ াডৰ। 

b. “বু  অসম্পণূচ ফাে‟লভবিক ফযবেক্ৰভ”ৰ লক্ষ্ত্ৰে: লমনতয়া আৱানসডয় নদফৰা অৱস্থাত থানকডল ফায়‟লভনিক তথুৰ 

লগত জনিত নকছুভান তথু ললাৱা নহয় লতনতয়া আধাৰ নম্বৰডটা নননিয় কৰা হ‟ফ। 
 

c. াচত অৱস্থাত মনদ এইডটা কথা লাহৰলল আডহ লম ঞ্জীয়ন হফধ সহায়কাৰী দস্তাডফজ লনাডহাহ্বালক কৰা হহনছল লতনতয়া 
আধাৰ নম্বৰডটা নননিয় কৰা হ‟ফ আৰু হফধ সহায়কাৰী দস্তাডফজ আল‟ড কৰাৰ াচত লহ ইয়াক সনিয় কৰা হ‟ফ। 

d. লমনতয়া ললাৱা তথুডফাৰক লফয়া ডাটা অথফা উন্ননতকৰণৰ প্ৰডয়াজন লহাৱ নহচাড লফ্লগ কৰা হয় (লমডন নভনৰত/নৰচয় 

লনাডহাৱা ফায়‟লভনিক তথু, আৱানসৰ লডভ‟গ্ৰানপকত গানল/লফয়া িব্দ আৰু অসাাংসনদয় বাষা ফুৱহাৰ কৰা, „ৰডপ‟ 

ফুৱহাৰ কনৰ লকইফাটা নাভ ফুৱহাৰ কৰা), লতনতয়া আধাৰ নম্বৰডটা নননিয় কৰা হ‟ফ লমনতয়াললডক আধাৰ নম্বৰ 

গৰাকীডয় ইয়াক উন্ননতকৰণ নকডৰ। 

e. াঁচ অথফা লান্ধৰ ফছৰ সিূণয কৰাৰ াচত মনদ এটা নিশুটডয় নদফছৰৰ াচত ননজৰ ফায়‟লভনিক তথু উন্ননতকৰণ 

কনৰফ লনাৱাডৰ লতডে আধাৰ নম্বৰডটা নননিয় কৰা হ‟ফ। মনদ নননিয় কৰাৰ এফছৰৰ লিষডতা লতডন উন্ননতকৰণ কৰা নহয় 

লতডে লসইডফাৰ লক্ষত্ৰত আধাৰ নম্বৰডটা ফাদ নদয়া হ‟ফ। 

f. প্ৰানধকৰডন মনদ নফচাডৰ লতডে নমডকাডনা নুায়সাংগত কাৰণৰ ফাডফ আধাৰ নম্বৰ নননিয় কনৰফ াডৰ। 

2. নননিয় কৰাৰ াচত প্ৰানধকৰডন আধাৰ নম্বৰ গৰাকীক নদয়া সুনফধাসভূহ অস্থায়ীবাডৱ ফন্ধ কনৰ নদফ লমনতয়াললডক আধাৰ 

নম্বৰৰ গৰানকডয় তথুসভূহ উননতকৰণ অথফা নিধৰনণ নকডৰ মাডৰ ফাডফ লতঁৰ আধাৰ নম্বৰডটা প্ৰানধকৰডন নননিয় কনৰডছ। 

 
ফাি বিো অথ্ফা বনবিে কৰা বিবেডফাৰৰ ফাডফ লসাধা-লাছা কৰা 

 

1. আধাৰ নম্বৰ ফাদ নদয়া অথফা নননিয় কৰা নমডকাডনা লক্ষত্ৰ অথফা হ‟ফ ৰা লক্ষত্ৰৰ ফাডফ লক্ষত্ৰত লসাধা-লাছা কৰাৰ প্ৰডয়াজন 

হ‟ফ াডৰ, মাৰ ফাডফ আধাৰ নম্বৰ ফাদ নদয়া অথফা নননিয় কনৰফ লখাজা ভানুহজনৰ হসডত লসাধা-লাছা কৰাৰ প্ৰডয়াজন হ‟ফ 

াডৰ। 

2. প্ৰানধকৰডন ভননননত কৰা এডজঞ্চীডয় এই নফষডয় লচাৱা-নচতা/লসাধা-লাছা কনৰফ আৰু প্ৰানধকৰডন ইয়াৰ ফাডফ নদয়া ননডদযিনা 
ভডত এটা নৰ‟টয  জভা কনৰফ 

3. প্ৰানধকৰডন নৰ‟টয ডটা লাৱাৰ াচত প্ৰডয়াজনীয় ননণযয় ল‟ফ, আধাৰ নম্বৰডটা ফাদ নদয়া অথফা নননিয় কৰাৰ সিূণয ননণযয় 

প্ৰানধকৰনৰ চৰত থানকফ। 
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বৰবশে J (a)– ঞ্জীেন লকন্দ্ৰে ফযৱহাৰ কবৰফ গা আধাৰ উন্নবেকৰণ পভচ 
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বৰবশে K – সঞ্চা কৰ অন ফ‟বডচ াং পভচ 
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বৰবশে L – আধাৰ ঞ্জীেন বকট 

আধাৰ ঞ্জীয়ন নকট হহডছ হাডয ডৱৰ মন্ত্ৰৰ এটা সাংহনত মাৰ সহায়ত আধাৰ ঞ্জীয়ন আৰু উন্ননতকৰণ সপলতাডৰ কৰা হয়। এই সাংহনতডটাত তলত 

নদয়া মন্ত্ৰসভূহ থাডক: 

I. ললট/লডক্সট 

II. ভননটৰ 

III. ভানিপাাংচন নপ্ৰণ্টাৰ/লেনাৰ 

IV. ফগা স্ক্ৰীন 

V. প‟কাচ লাইট 

VI. চাজয  প্ৰডটিৰ োইক 

VII. আইনৰচ লেনাৰ 

VIII. লকডভৰা 
IX. লি লেনাৰ 

X. GPS মন্ত্ৰ 

 

1. এই সকডলা মন্ত্ৰসভূহ UIDAIএ নদয়া হফনিষ্টুভডত হ‟ফ লানগফ 

2. ফায়;লভনিক মন্ত্ৰডফাৰ (লি/আইনৰচ লেনাৰ) STQCৰ দ্বাৰা প্ৰভানণত হ‟ফ লানগফ 

3. ফগা স্ক্ৰীন, প‟কাচ লাইট আৰু চাজয  প্ৰডটিৰৰ ফানহডৰ সিূনয নকটডটাৰ ৱাডৰনণ্ট ৩ ফছৰৰ হ‟ফ লানগফ 

4. ৱাডৰনণ্টৰ সভয়ত লফয়া মন্ত্ৰসভূহ ৭ নদনৰ নবতৰত বাল কনৰ নদফ লানগফ/নতুন এটা নদফ লানগফ 

5. আধাৰ ঞ্জীয়ন নকটডটাৰ মন্ত্ৰসভূহৰ লভক/ভডডলসভূহ UIDAIৰ লিহতীয়া ঞ্জীয়ন ক্লাডয়ণ্ট(ECMP)ৰ লগত কাভ কনৰফ ৰালক UIDAIৰ 

দ্বাৰা প্ৰভানণত হ‟ফ লানগফ 

আধাৰ ঞ্জীয়ন সাভগ্ৰীৰ ননম্নতভ হফনিষ্টু 
 

আইডটভ S.1.1. – ললট/লডক্সট 

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  লভনচন পভয লপিৰ ললট/লডক্সট 

  
ভডডল লিহতীয়া IDC নৰ‟টয ৰ ভডত লৰষ্ঠ ৫টা নফডিতাৰ ৰা 

CPU 2-GHz দডুৱল ক‟ৰ অথফা লিহতীয়া 

  নডেডল ননম্নতভ 14" HD এনণ্ট লেয়াৰ (16:9) 

  কাডননিনবট নফি-ইন ব্লুটুথ 4.0 থানকফ লানগফ, ৱাই-পাই (IEEE 

 

802.11b/g/n) আৰু ইথাৰডনট (10/1000 Base-T), ললটৰ লক্ষত্ৰত ব্লুটুথৰ প্ৰডয়াজন নহয় 

  লভভৰী 4-GB DDR3 অথফা লফনছ, SDRAM @1066MHZ  

 

 8-GBহলডক ফঢ়াফ ৰা আৰু লগডত 1DIMM SLOT FREE 

  লৱফডকভ ননম্নতভ হাই-লডনপননষুন 720pৰ নফি-ইন লৱফডকভ, ললটৰ লক্ষত্ৰত প্ৰডয়াজন নহয় 

  
HDD ননম্নতভ 500GB (অথফা লফনছ) হাডয  নডে 

  ইনুট / আউটুট‟টয   এটা HDMI 
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এটা VGA, ললতৰ লক্ষত্ৰত দটুা 

  

 

ননম্নতভ 5টা লডনডডকডটড USB 2.0 ‟টয * 

  

 

এটা ইথাৰডনট (RJ-45) 

  লফটাৰী লফক-আ ৩০ নভননট লফক-আ সভয়ৰ হসডত 4 CELL অথফা 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS  

  নছডচট CPUৰ লগত ইনণ্টডগ্ৰডটড অথফা আৰ সভান 

  গ্ৰানপক ইনণ্টডগ্ৰডটড গ্ৰানপক 

   

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  কীফ‟ডয  
ূণয আকাৰৰ (ননম্নতভ 84টা কী)নৱড’জকডিডটফলেীলডৰনজডষ্টণ্টকীফ’ডয  

 
  টাছডড কীফ‟ডয ৰ তলত এখন ফহল টাছডড, ললটৰ লক্ষত্ৰত প্ৰডয়াজন নহয় 

  আগডত ল‟ড কৰা OS নৱড‟জ 10প্ৰডপচডনল 

  ভাইডিাডপান ননম্নতভ এটা নফি-ইন ভাইক, ললটৰ লক্ষত্ৰত প্ৰডয়াজন নহয় 

  এডচচনৰজ ললট ননয়া লফগ 

  

 

3 ফছৰৰ অন-চাইট ৱাডৰনণ্ট।লফতাৰীআৰূাৱাৰএডাপ্টাৰৰএফছৰৰৱাডৰনণ্ট 

ৱাডৰনণ্ট 

 
  এনণ্ট বাইৰাচ এড ইণ্ট সুৰক্ষাৰ ফাডফ 

  

  
  *মনদ ললটডটাৰ ৫টাতলক কভ USB 2.0 ‟টয  আডছ লতডে লকইফাটাই USB কাডনকষুন থকা এটা USB হাফ (মাৰ পলত ৫টা মন্ত্ৰক USB 

‟টয ত লগাফ ানৰ) লকাডনা ভূলু আদায় নকৰালক নদফ লানগফ 
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আইডটল S.1.2. – ভননটৰ 

 

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  
     

 
OEM 

  

    

  

IDCএ লমাৱা দটুা নতননভহীয়া প্ৰকািনত প্ৰকাি কৰা ভডত বাৰতত “নলডাৰ” ক্বাডেণ্টৰ ভাজৰ এটা হ‟ফ 

লানগফ/গাটয নাৰ/ফ্ৰষ্ট আৰু চুনবনলয়াডন PC/ললট/ভননটৰৰ নফষডয় প্ৰকাি কৰা নৰ‟টয ত 

 

     

 

আকাৰ 15-16 ইনঞ্চ অথফা লফনছ 

  
     

 

টাই LCD 
  

     

 

নৰজলুুষুন 1024 x 768 অথফা লফনছ 

  
     

 

 
 

আইডটভ S.1.3. –ভানি পাাংচডনল নডবাইচ (MFD) 

  

     

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  
     

 

পাাংচন নপ্ৰণ্ট কন লেন 

  
     

 

ৃষ্ঠাৰ ডুুট চাইডকল 8000 খন ৃষ্ঠা 
  

     

 
PPM – BLACK (A4) 18 PPM 

  
     

 

ভডডল লিহতীয়া IDC নৰ‟টয ৰ ভডত লৰষ্ঠ ৫টা নফডিতাৰ ৰা 
  

     

 

নৰজলুুষুন 600X600 DPI 
  

 

ফুৱহাৰ কৰা ভাধুভ কভ খৰচত চনলফৰ ফাডফ ইাংক লটাংক 

  
       

হফনিষ্টু 
 

নফৱৰণ 

  কাষ্টভ নভনডয়া চাইজ  নলডগলললডক 

   চা‟টয  কৰা ভানক 

অাডৰটাং নচডষ্টভ 

 

নৱড‟জ  8,  নৱড‟জ  10 আৰু নৱড‟জৰ আগৰ সাংেৰণডকইটাৰ লগত কডিটফল 

লেন নৰজলুুষুন 

 

600X600 DPI অনপ্টডকল 

   নফট/ৰাংৰ গবীৰতা 
 

24 BITS 

   ক‟লা ৰাং কন কৰা েীড 

 
18 CPM 

   কন নৰজলুুষুন 

 
600 X 600 DPI 

     

আইডটভ S.1.4. – ফগা স্ক্ৰীন 
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হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  
     

 

আকাৰ 4 X 5 পুট লষ্টড আৰু ৱালত লগাফ ৰা 
  

     

 

এডচচনৰজ লষ্টড 

  
     

 

প্ৰনতপলন নকৰা হয় 

  
     

 

অাৰদিী হয় 

  
     

 

 

আইডটভ S.1.5 – প‟কাচ লাইট 
 
 

       

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  
     

 

ক্ষভতা 60W 
  

    

 

এডচচনৰজ লষ্টড, ২ নভটাৰৰ ৱায়াৰ আৰু সঞ্চালকৰ চৰত অন/অপ চুইচ 

 
     

 

আইডটভS.1.6. – চাজয  প্ৰডটিৰ োইক 

  

     

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  
     

 

সাধাৰণ ৬টা  5A চডকট (৪টা বাৰতীয় নডজাইনৰ +  ২টা অেৰাষ্ট্ৰীয় নডজাইনৰ) 

 

  

,নপউজ, অন/অপ চুইচ আৰু ISO ভাকয  
  

      

আইডটভ S.2.1. – আইনৰচ মন্ত্ৰৰ হফনিষ্টু 
 

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 
 

 

হফনিষ্টু 
   

লষ্টচডনৰী ( থ‟ফ ৰা ঠাই: ৱাল, িাইড অথফা 
লষ্টড)1 লহড লহল্ড2 

লহড লহল্ডৰ 

লগডত 

এলাইনডভণ্ট 

নভডলাৱাত সহায় 

কৰা 3 

 

         

                  

 

আইনৰচৰ ফুাস (নডক্সলত) 

    
> 210 

  
         

 

লেটডয়ল নৰজলুুষুন নডক্সল 

নৰজলুুষুন 

  > 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 Pixels/mm  
 
 

    
        
        

 

# এডকলডগ ললাৱা সাংখুা 
  

2 
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1.লষ্টচডনৰী: মন্ত্ৰডটা মনদ লষ্টচডনৰী হয় লতডে পডটা ললাৱা প্ৰনিয়ডটাত নফষয়ডটাডৱ ননডজই লসই নস্থনতডটালল মাফ লানগফ আৰু ৰানখৰ লানগফ 

 

2.লহড লহল্ড: সঞ্চালডক লকডভৰাডটা ধডৰ আৰু নফষয়ডটা লষ্টচডনৰী হহ থাডক 

3এলাইনডভণ্টত সহায়: লকডভৰাডটাত এভাইনডভণ্ট নভলাফলল এটা লভকাননক্ল মন্ত্ৰ থাডক। অনপ্টডকল নবয়ুপাইডাৰক এলাইনডভণ্ট এইড 

নহচাড ভনা নহয়। 
 
 

হফনিষ্টু 
 

লষ্টচডনৰী ( থ‟ফ ৰা 
ঠাই: ৱাল, িাইড অথফা 
লষ্টড)1 

 

লহড লহল্ড2 

 

লহড লহল্ডৰ লগডত 

এলাইনডভণ্ট নভডলাৱাত 

সহায় কৰা 3 

 

       

               চকু4 

       
        

নবয়ুপাইডাৰ 

 

এক্সটাডণযল 

 

ইণ্টাডণযল 

 

এক্সটাডনযল অথফা 
ইণ্টাডণযল 

 

        
        লকপ্সাৰ কৰা দৰূত্ব 

 
> 750 mm 

 
> 50 mm 

 
> 20 mm 

 
       

লকপ্সাৰ কৰা বলুুভ  

 
> 

 

> 
20x15x12mm 

 
> 20x15x12mm 

(ফহল/উচ্চতা/গবীৰতা) 
 

250x500x500mm 
    

        এক্স‟জাৰ সভয় 

 
< 15ms 

 
< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        ইডভনজাংৰ লৱবডলাংঠ 

 
700-900 nm 

     
      লেডক্ট্ৰল েীড 

 

নমডকাডনা 100nm bandত াৱাৰ কডৰাফ ানৰ>ভুঠ িনিৰ ৩৫% 

 
        লেন টাই 

 

প্ৰডগ্ৰনচব 

     
     ছনফৰ ভানজয ন 

 

ফা আৰু লসাঁ: 0.50x আইনৰচৰ ফুাস, ৰ আৰু তল: 0.25x আইনৰচৰ ফুাস 

        
        নডক্সলৰ গবীৰতা 

 

> 8 নফট/নডক্সল 

     
     ছনফৰ ইবালুডৱষুন লফ্ৰভ লৰট 

 

> 5 লফ্ৰভ/লচডকড, কনণ্টনুুৱাচ ইডভজ লকপ্সাৰ 

  লকপ্সাৰ ভ‟ড 

 

নফি-ইন ক্বানলট লছকৰ লগত অট‟ লকপ্সাৰ (NISTৰ গুণৱত্তক তথুনখনন ভানন লয়) 

      
       লচঞ্চৰ নচডিলৰ ৰা নইজ লৰনষঅ‟ > 36 DB 

     
      কাডননিনবট5 

 
USB   2,   USB-IF USB 2, USB-IF প্ৰভানণত 

 

  

প্ৰভানণত  অথফা  

    

  

লনটৱকয ৰ দ্বাৰা 
     

  
(TCP/IP) 
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াৱাৰ 

 

USB অথফা স্বাধীন PS 

   
        জন 

 
NA 

 
< 1 kg 

 
< 1 kg 

 
     আকাৰ 

 
<300 x 100 x 300 < 220 x 200 x < 220 x 200 x 100 

  
Mm 

 
100 mm Mm 

 

       চনলফ ৰা তাভাত্ৰা 0-49C 
     

  

 
 
 
 

   

নহউনভনডটী 

 

10 – 90% ঠাডা হহ নৰা 
 

   
        ডুুডৰনফনলট/শ্বক 

 
IP54 

     
      সুৰক্ষা ভানক 

 

প্ৰনত IEC 62471:2006-07ৰ একডজম্প্প্ট গ্ৰূ 

   
       ভানক 

 

FCC ক্লাচ A, RoHS 

    
        4. চাইভুডটননয়াচ ফুনল লতনতয়া ধৰা হয় লমনতয়া প্ৰথভ চকুডটাৰ পডটা ললাৱাৰ ২ লচডকডৰ নবতৰত মন্ত্ৰডটা নলডৰাৱালক নদ্বতীয় চকুডটাৰ 

পডটা ললাৱা হয়। 
5.কাডননিনবট আৰু াৱাৰৰ ফাডফ ভাত্ৰ এটা USB ‟টয  থানকফ। 

 

হফনিষ্টু 
লষ্টচডনৰী ( থ‟ফ ৰা ঠাই: 

ৱাল, িাইড অথফা লষ্টড)1 

 

লহড লহল্ড2 

 

লহড লহল্ডৰ লগডত এলাইনডভণ্ট 

নভডলাৱাত সহায় কৰা 3 

 

      

             
চপডৱৱৰ 

AP 
 

UIDAIৰ লিহতীয়া নডবাইচ লকপ্সাৰ APIৰ প্ৰডয়াজননখনন ূণয 
কৰা। UIDAIএ প্ৰভানণত কৰা নলনাক্স/নৱড‟জ 64 নফট VDM 

  

     
        

 
 
 

আইডটভ S.2.2 –লকডভৰা(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 

 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  লকপ্সাৰ ভ‟ড লিইন লাইব লকপ্সাৰ 

  ছনফৰ ক্বানলটী ISO/IEC 19794-5ৰ ভডৰ সিূণযৰূড ফ্ৰডণ্টল (0x01) 

  ননম্নতভ নৰজলুুষুন  800 x 600 
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লকপ্সাৰ ভ‟ড অট‟ প‟কাচ আৰু অট‟ লাইটাং ফুৱস্থাৰ হসডত লভনুডৱল লকপ্সাৰ  

  লচঞ্চৰ >2 লভগা নডক্সল লনটব 

  কাডননিনবট6 হাই েীড USB 2.0, USB-IF প্ৰভানণত 

  ললঞ্চ নপক্সড, SLR 

  াৱাৰ USBৰ দ্বাৰা/স্বাধীন PS/নলঠিয়াভ Ionৰ ৰা AA/AAA লফটানৰললডক ফুৱহাৰ কনৰফ ানৰ  

  
  ভাউণ্ট িাইড 

  চনলফ ৰা তাভাত্ৰা 0ৰৰা 50 নডনগ্ৰ লচলনচয়াচ 

  
  নহউনভনডটী 10 – 90% 

  সুৰক্ষা ভানক UL 

  চপডৱৱৰ API UIDAIৰ লিহতীয়া নডবাইচ লকপ্সাৰ APIৰ প্ৰডয়াজননখনন ূণয কৰা 

  ডুুডৰনফনলটী / শ্বক IP 54 

  6ভনত ৰানখফ: কাডননিনবট আৰু াৱাৰৰ ফাডফ ভাত্ৰ এটা USB ‟টয  থানকফ। 
 

আইডটভ S.2.3. – আঙুনলৰ চা ললাৱা মন্ত্ৰত হফনিষ্টু 
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf ) 
 

হফনিষ্টু 
  

নফৱৰণ 

    লকপ্সাৰ ভ‟ড 

  

লিইন লাইব লেন লকপ্সাৰ 

    ছনফ ললাৱা প্ৰডয়াজনীয়তা 
 

ললডবল 31 অথফা লফনছ (UID এনিডকষুনৰ ফায়‟লভনিক নডজাইনৰ ভানকৰ বাগ 9.1) 

    
   ইডভজ ইবালুডৱষুন লফ্ৰভ লৰট > 3 লফ্ৰভ/লচডকড, কনণ্টনুুৱাচ ইডভজ লকপ্সাৰ 

    লকপ্সাৰ ভ‟ড 

  

নফি-ইন ক্বানলট লছকৰ লগত অট‟ লকপ্সাৰ (NISTৰ গুণৱত্তক তথুনখনন ভানন লয়) 

    

     

6.কাডননিনবট আৰু াৱাৰৰ ফাডফ ভাত্ৰ এটা USB ‟টয  থানকফ। 
 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  

  
  লকপ্সাৰ কৰা ঠাই > 76mm x 80mm 

  কাডননিনবট7 USB 2, USB-IF প্ৰভানণত 
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  াৱাৰ USBৰ দ্বাৰা 

  আকাৰ (W X H X D) < 160mm x 160mm x 160mm 

  জন অনধকতভ 2.5 লকনজ 

  চনলফ ৰা তাভাত্ৰা 0 – 50 C 

  নহউনভনডটী 10 – 90% ঠাডা হহ নৰা 

  ডুুডৰনফনলটী / শ্বক IP 54 

  
Standards UL  প্ৰভানণত  (মনদ প্ৰডমাজু হয়).  ISO  19794-4:2005ৰ  

 

বাগ  7 আৰু খড A ৰপ্ৰভানণকৰণ প্ৰডয়াজনসভূহ ুণয কডৰ (IAFIS 

 

নৰনিষ্ট F প্ৰভানণত). 

 
 

  
Software API UIDAIৰ লিহতীয়া নডবাইচ লকপ্সাৰ APIৰ প্ৰডয়াজননখনন ূণয কৰা 

 

UIDAIএ প্ৰভানণত কৰা নলনাক্স/নৱড‟জ 64 নফট VDM 

  ভনত ৰানখফ: কাডননিনবট আৰু াৱাৰৰ ফাডফ ভাত্ৰ এটা USB ‟টয  থানকফ। 
 

আইডটভ S.2.4. – GPS  মন্ত্ৰ 

হফনিষ্টু নফৱৰণ 

  

সাধাৰণ 

GPS মন্ত্ৰডটা UIDAIএGPSৰ লগত জনিত OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Ptৰ অধীনত প্ৰভানণত কনৰফ 

লানগফ 

 

 

ভনত ৰানখফ: অনুডভানদত GPSনফডিতাৰ তানলকা UIDAIৰ লৱফচাইট www.uidai.gov.inত আডছ 

  
  এডচচনৰজ 

 

 

PC/ললটৰ লগত কাডনি কনৰফলল সকডলা প্ৰডয়াজনীয় লকফুল আৰু এডচচনৰজ 

  ৱাডৰনণ্ট ৩ ফছৰৰ অন-চাইট ৱাডৰনণ্ট 

   

7.কাডননিনবট আৰু াৱাৰৰ ফাডফ ভাত্ৰ এটা USB ‟টয  থানকফ। 
 

আধাৰ ঞ্জীয়ন নকটৰ ফাডফ নফডিষ ননয়ভ আৰু চতয াৱলী 

 

1. ইঞ্চটডলষুন আৰু কনভচননাং: আধাৰ ঞ্জীয়ন নকট ইঞ্চটল কনৰফলল নফডিতাই সহায়ৰ হাত আগফঢ়াফ লানগফ। 
2. লডনলবানৰৰ সভয়: িয় কৰা ৩০ নদনৰ নবতৰত নফডিতাই সিূণয লডনলবানৰ লসই ফস্তুনখনন াফলগা জনক নদফ 

3. াপয ডভযঞ্চ লফাংক লগৰাণ্টী (PBG): নফডিতাই িয় কডৰাতাজনক নৰডিাধন লাৱাৰ আগডত সভগ্ৰ ঠিকাডটাৰ ১০%PBG জভা কনৰফ 

4. নৰডিাধ: গ্ৰহণ কৰা আৰু PBGৰ জভা কৰাৰ াচত িয় কডৰাতাজনক আধাৰ ঞ্জীয়ন নকট নদয়া ১০ নদনৰ নবতৰত ১০০% 

নৰডিাধ হহ মাফ লানগফ। 

http://www.uidai.gov.in/
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5. ফগা স্ক্ৰীন, প‟কাচ লাইট আৰু চাজয  লপ্ৰডটিৰৰ ফানহডৰ সিূণয নকটডটাএ ৱাডৰনণ্ট ৩ ফছৰৰ হ‟ফ লানগফ। 
6. SLA: মনদ ৱুফহাৰ লহাৱা মন্ত্ৰসভূহক ৭ নদনৰ নবতৰত (ৱাডৰনণ্ট থকাসভূহক) নতুন/বাল কনৰ নদয়া নায়ায় লতডে প্ৰনতনদডন প্ৰনতডটা 

মন্ত্ৰত ফাডফ ১০০ টকা জনৰভনা লডগাৱা হ‟ফ নমডটা PBGৰ ৰা কাট ললাৱা হ‟ফ। 
7. আধাৰ ঞ্জীয়ন নকটডটাৰ নচনলাং দাভ হ‟ফ ১.৫ লাখ টকা নমডটাক লজভ ‟ডটয লত এডনধৰডণ ৰখা হ‟ফ মাডত নফডিতাসকডল লদখা নাায় 

নকন্তু নদয়া দাভডটা নচনলাং দাভতলক লফনছ হ‟লল লজভ ‟ডটয ডল তাক গ্ৰহণ নকনৰফ। 
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বৰবশে N-ECMP ক্লাডেিে লাৱা সাধাৰণ বু  আৰু োৰ প্ৰবেকাৰ 

 

ঞ্জীয়ন এডজঞ্চীসভূডহ প্ৰানধকৰডন নদয়া নলাংকৰ ৰা ECMP ক্লাডয়ণ্ট ডাউনল‟ড কনৰফ লাডগ। ক্লাডয়ণত ডাউনল‟ড কৰাৰ াচত আৰু ফুৱহাৰৰ 

সভয়ত সঞ্চালক/মযডফক্ষডক তলত উডেখ কৰাৰ দডৰ লকইফাটা সভসুাৰ সন্খুীন হ‟ফ াডৰ। কভযচাৰীডয় লতডন সভসুাৰ ফাডফ ল‟ফ লগা 
প্ৰনতকাৰসভূহ তলত প্ৰনতডটা সভসুাৰ ফাডফ নদয়া আডছ আৰু লসই ননডদযিনাসভূহ ালন কনৰফ লাডগ: 

ক্ৰবভ
ক নাং 

বু -স্ক্ৰীনশ্বট বু ৰ নাভ- প্ৰবেকাৰ 

1. 

 

বু - সঞ্চা কৰ সফধোকৰণ 

বফপ  

প্ৰবেকাৰ- 

 ফায়‟ লক ৰীক্ষা কৰক 

(‟ডটয ল/এভ-আধাৰত 

চাক) 

 আধাৰ ননলনম্বত কৰা হহডছ 

(ফায়‟ উননতকৰণৰ 

প্ৰডয়াজন) 

 লটভডিট ুনৰ 

এক্সডিকষুন> UIDAIৰ 

লটক চা‟টয ৰ লগত 

লমাগাডমাগ কৰক 

2. 

 

বু - ঞ্জীেন বফপ  

প্ৰবেকাৰ- 

 ডাটা কাডয /লনটৱকয  
কাডননিনবট সলাক আৰু 
ুনৰ লচষ্টা কৰক 

 ক্লাডয়ণ্টক ুনৰ ঞ্জীয়ন 

কৰক 

 IP ৱাইটনলষ্ট 

কৰা/পায়াৰৱাল লচটাংৰ 

ফাডফ ই হ‟ফ াডৰ 
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3. 

 

বু - সঞ্চা কৰ েথ্য নাই 

প্ৰবেকাৰ- 

 অনুগ্ৰহ কনৰ লনটৱকয  
কাডননিনবট ৰীক্ষা কৰক 

(নলাংক/েীড) 

 মনদ লনটৱকয  ঠিডকই আডছ 

লতডে অনুগ্ৰহ কনৰ ুনৰ 

অন ফ‟ডয  কৰক 

4. 

 

বু -আইবৰচ মন্ত্ৰ লাৱা নাই 

প্ৰবেকাৰ- 

মন্ত্ৰডটাৰ কাডনকষুন ৰীক্ষা 
কৰক। লসৱাসভূহ ুনৰ আৰম্ভ 

কৰক আৰু চাক 

 

5. 

 

বু -সঞ্চা কৰ চাইাংক বফপ  

প্ৰবেকাৰ- 

সঞ্চালকৰ অন ফ‟নডয াং প্ৰনিয়া 
ুনৰ আৰম্ভ কৰক 
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6. 

 

বু - বনডকাডৰ ডাটাে বু  

প্ৰবেকাৰ- 

• সম্পণূচ বনডকাড ডাটা 
বিেক (নম্বৰ, বজ া, 
উ-বজ া, VTC) 

• লশহেীো “ভাোৰ ডাটা 
পাই ”লটা ডাউন ‟ড 

কবৰ ইম্প‟টচ  কৰক 

(ECMP/UCLে) 

7. 

 

বু - লডকট চাইাংকে বু  

প্ৰবেকাৰ- 

 প্ৰনিয়া->ঞ্জীয়ন ডাটা 
এক্স‟টয  কৰক-> 

 সঞ্চালকৰ তথু নচাংিনাইজ 

কৰক-> লডকটৰ অৱস্থা 
চাইাংক কৰক (সিূণয 
চাইাংক কৰক) 

8. 

 

বু - OTP চাবচ ৰে কাডনি 

কডৰাডে বু  

প্ৰবেকাৰ- 

UIDAIৰ লটক চা‟টয  দলৰ লগত 

লমাগাডমাগ কৰক 
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9. 

 

বু - বপ্ৰি কডৰাডে বু  হ‟  

প্ৰবেকাৰ- 

নপ্ৰণ্টাৰৰ লগত ানথযৱ 

কাডনকষুন ৰীক্ষা কৰক 

10. 

 

বু - ঞ্জীেন ক্লাডেিে 

ঞ্জীেন লহাৱা নাই 

প্ৰবেকাৰ- 

ক্লাডয়ণ্টত ুনৰ ঞ্জীয়ন কৰক 
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11. 

 

বু - চাবচ াৰ কাডনকষযন 

বফপ  

প্ৰবেকাৰ- 

অনুগ্ৰহ কনৰ লনটৱকয  কাডনকষুন 

ৰীক্ষা কৰক আৰু তাৰাচত 

লগ-ইন কৰাৰ লচষ্টা কৰক 

12. 

 

বু - আঙুব ৰ সাংিযা 
সম্ভাবৱে সাংিযাৰ  গে বভ া 
নাই 

প্ৰবেকাৰ- 

সঠিক ননডদযিনা নদ ফায়‟লভনিক 

আঙুনলৰ সাংখুা সঠিকবাডৱ 

ললাৱা হহডছ এই কথা নননিত 

কৰক 

13. 

 

বু - বকছুভান পাই ৰ  পে 

লিব -লভব  কৰা সহডছ 

প্ৰবেকাৰ- 

 সঞ্চালকজন সঠিকবাডৱ 

অন ফ‟ডয  কৰা লহাৱা নাই। 
অনুগ্ৰহ কনৰ ুনৰ অন ফ‟ডয  
কৰক 

 নকছুভান নচডষ্টভ 

পাই/প‟ল্ডাৰ এনডট কৰা 
হহডছ 
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14. 

 

বু - সাধাৰণ সফধোকৰণ 

লসৱা উ ব্ধ নাই 

প্ৰবেকাৰ-  

 নচডষ্টভডটা ষ্টাটয  কৰাৰ াচত 

অল সভয় ৰক আৰু 
তাৰাচত ক্লাডয়ণ্ট ষ্টাটয  
কৰক, 

 মনদ ইয়াৰ াচডতা এডকই 

চনল থাডক লতডে আনভ 

লসৱালল মাফ লাডগ->আধাৰ 

ভানিডিটপভয নডবাইচ 

লভডনজাৰ আৰু আধাৰ 

QQSSITV লসৱা ুনৰ 

আৰম্ভ কৰক 

15. 

 

বু - লস্কনাৰ নাই বু  

প্ৰবেকাৰ- 

অনুগ্ৰহ কনৰ আডানাৰ নপ্ৰণ্টাৰ + 

লেনাৰ নডবাইচৰ 

ানথযৱ/হাডয ডৱৰ কাডনকষুন 

ৰীক্ষা কৰক আৰু ুনৰ লচষ্টা 
কৰক 

 

16. 

 

বু - লনটৱকচ  কাডনকষযনৰ 

বু  

প্ৰবেকাৰ- 

এই বুলডটা সাধৰণডত SFTP 

চপডৱৱৰত  হয়-> লনটৱকয  
কাডনকষুন ুনৰ ৰীক্ষা 
কৰক-> ডাটাডফচৰ পাইলডটা 
নৰডিচ কৰক আৰু ুনৰ ঞ্জীয়ন 

কৰক 
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17. 

 

বু - CIDRৰ  গে ঞ্জীেন 

কৰাে বফপ  

প্ৰবেকাৰ- 

ঞ্জীয়নৰ লিডডনঞ্চডয়লনখনন 

ুনৰ ৰীক্ষা কৰক (য়ুজাৰ লনভ 

আৰু াচৱডয ) 

18. 

 

বু - ইঞ্চটড ষযনৰ সভেে 

ভাৰাত্মক বু  

প্ৰবেকাৰ- 

ক্লাডয়ণ্ট লভনচন বালদডৰ ইঞ্চটল 

কৰা লহাৱা নাই->আডানাৰ 

নচডষ্টভৰ ৰা সকডলা ক্লাডয়ণ্ট 

চপডৱৱৰ  আনইঞ্চটল 

কৰক->ইঞ্চটডলষুনৰ প্ৰনিয়া 
ুনৰ আৰম্ভ কৰক 

19. 

 

ফুৱহাৰ কৰা লনটৱকয  UIDAIৰ 

চাবয াৰৰ লগত কাডনি লহাৱা 
নাই/ক্লাyলয়ণ্ট ঞ্জীয়ন লহাৱা নাই/ 

QSSITV লসৱাডয় কাভ কৰা 
নাই (সিুণয ঞ্জীয়ন লহাৱা নাই)- 

অন ফ‟নডয াং কৰাৰ আগত “য়ুজাৰ 

ঞ্জীয়ন” কৰাৰ ঠিক আগডত 

আধাৰ QSSITV লসৱা ুনৰ 

আৰম্ভ কৰক/প্ৰভাণত্ৰ আৰু 
আধাৰত থকা নাভ নভলা নাই/ 

নদয়া সঞ্চালক idৰ লগত 

ঞ্জীয়কজন নভলা নাই/ঞ্জীয়ক 

সনিয় নহয়/ঞ্জীয়ন এডজঞ্চী 
সনিয় নহয়/সঞ্চালক সনিয় 

নহয়/সঞ্চালক অনু ঞ্জীয়ন 

এডজঞ্চীৰ লগত জনিত হহ 

আডছ/ললাৱা ফায়‟লভনিক 

৬০%তলক কভ- লকৱল ফাঁহাত 

(চানৰটা আঙুনল) অথফা লসাঁহাত 

অথফা দটুা ফুঢ়া আঙুনলৰ চা 

নদয়ক 

 


