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Chapter 1: Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Who among the following had 

established UIDAI by passing 

Aadhaar Act, 2016 

ইয়াতৰ ক াতে আধ্াৰ অৰধ্ৰেয়ম 
2016 পাছ  ৰৰ UIDAIৰ স্থাপো 
 ৰৰৰছল?

State 

Government
ৰাজয চৰ াৰ Government of 

India
ভাৰত চৰ াৰ Registrars পঞ্জীয় Enrolment 

Agency
োমাাং ে এতজঞ্চী 2
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Chapter 1: Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

When was UIDAI established 

as Statutory Authority under 

Ministry of Electronics and I.T 

?

UIDAI  ক ৰতয়া ইতলক্ট্ৰৰে  আৰ ু
আই টি মন্ত্ৰালয়ৰ অধ্ীেত এটা 
সাংৰবধ্াৰে  প্ৰাৰধ্ ৰণ ৰহচাতপ 
স্থাপো  ৰা সহৰছল?

28th January, 

2009

28 জােুৱাৰী 
2009

29th 

September, 

2010

29 কছতেম্বৰ 
2010

12th 

September, 

2015

12 কছতেম্বৰ 
2015

12th July, 2016 12 জলুাই 2016 4
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Chapter 1: Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Which organisation is 

responsible for issuing UID?

UID জাৰৰ  ৰা ক ােতটা সাংগঠেৰ 
দাৰয়ত্ব?

Election 

Commission
ৰেববাচে আতয়াগ Planning 

Commission

পৰৰ ল্পো 
আতয়াগ MeitY MeitY UIDAI UIDAI 4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয় Why was UIDAI created ? UIDAI  ৰ য় সৃৰি  ৰা সহৰছল?

To Provide 

robust 

technology to 

eliminate 

duplicate and 

fake identities, 

and

ে ল আৰ ু
ভুৱা পৰৰচয় 
ৰেমূবলৰ বাতব 
মজবুত প্ৰযুৰি 
প্ৰদাে  ৰা, 
আৰু

to provide 

identity that 

can be verified 

and 

authenticated 

in an easy, cost-

effective way

এতেকুৱা এটা 
পৰৰচয় প্ৰদাে 
 ৰা যা  
সহজ আৰু 
 ম খৰচতত 
প্ৰমাৰণত 
 ৰৰব পাৰৰ

To make 

another 

Identification 

Document

অেয 
ৰচোি ৰণ 
দস্তাতবজ 
ৰেমবাণ  ৰা

Both 1 & 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

When was the Aadhaar 

Enrolment /Update 

Regulation 2016 published in 

official gazettee

আধ্াৰত োমাাং ে/ আপতডট  ৰা 
ৰেয়ম 2016 ক ৰতয়া চৰ াৰী ৰাজ-

পত্ৰত প্ৰ াশ  ৰা সহৰছল?

28th January, 

2009

28 জােুৱাৰী 
2009

29th 

September, 

2010

29 কছতেম্বৰ 
2010

12th July, 2016 12 জলুাই 2016
12th September 

2017
12 কছতেম্বৰ 2017 4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

What do you mean by 

Aadhaar Enrolment/Update 

Process

আধ্াৰ োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া 
বুৰলতল ৰ  বুতজ?

The process,to 

collect 

demographic 

and biometric 

information 

from individuals 

by the 

enrolment 

agencies for the 

purpose of 

issuing Aadhaar 

numbers to 

such individuals 

under the 

Aadhaar Act.

োমাাং ে 
এতজঞ্চীতয় 
আধ্াৰ 
অৰধ্ৰেয়মৰ 
অধ্ীেত 
আধ্াৰ েম্বৰ 
ৰদবলল 
বযৰিস লৰ 
পৰা ঠি ো 
আৰু 
বায়'কমৰি  
তথয কগাটাই 
ৰখা প্ৰৰিয়া।

Process to 

collect personal 

information of 

the resident to 

issue 

Identification 

Number

ৰচোি ৰণ 
েম্বৰ ৰদবলল 
বাৰসন্দাৰ 
বযৰিগত তথয 
কগাতটাৱা 
প্ৰৰিয়া

Process to 

collect financial 

information like 

PAN number, 

Bank A/c no. to 

issue 

Identification 

Number

ৰচোি ৰণ 
েম্বৰ  ৰদবলল 
ৰবত্তীয় তথয 
কযতে PAN 

েম্বৰ, কবাং  
এ াউণ্ট েম্বৰ 
কগাতটাৱা প্ৰৰিয়া

None of the 

above
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

What is the process of 

capturing resident data both 

Demographic and Biometric 

for generation of Aadhaar 

called?

আধ্াৰ ৰেমবাণৰ বাতব বাৰসন্দাৰ 
ঠি ো আৰু বায়'কমৰি  তথয 
কলাৱা প্ৰৰিয়া  ৰ  বুৰল ক াৱা 
হয়?

Authentication প্ৰমাৰণ ৰণ Enrolment োমাাং ে Identification ৰচোি ৰণ Presentation পৰৰতৱশে 2
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_____ is any entity authorised 

or recognised by the 

Authority for the purpose of 

enrolling

individuals through Enrolment 

Agency.

_____ সহতছ প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
বযৰিস ল  োমাাং ে এতজঞ্চীৰ 
দ্বাৰা োমাাং ে  ৰৰবলল অৰধ্ াৰ 
ৰদয়া অথবা অেুতমাদে  ৰা 
ৰযত াতো সাংগঠে।

Introducer পৰৰচয় তব া Enrolling agency
োমাাং ে 
এতজঞ্চী Agency এতজঞ্চী Registrar পঞ্জীয় 4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_____ is any entity engaged 

by the Registrar for the 

purpose of enrolling

individuals.

_____ সহতছ পঞ্জীয়ত  বযৰি  
োমাাং ে  ৰৰবলল ৰেযুৰি ৰদয়া 
এটা সাংগঠে।

Introducer পৰৰচয় তব া Enrolment 

Agency

োমাাং ে 
এতজঞ্চী

Supervisor/Oper

ator

পযবতবক্ষ /সঞ্চাল
 Registrar পঞ্জীয় 2
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

The Verifier/Certifier is the 

personnel appointed by 

________ for verification of 

documents at enrolment 

centres.

সতযাপে তব া/প্ৰমাণ তব া সহতছ 
োমাাং ে ক ন্দ্ৰত দস্তাতবজতবাৰৰ 
সতযাপে  ৰৰবলল ________এ 
ৰেযুৰি ৰদয়া এজে বযৰি।

Operator সঞ্চাল Introducer পৰৰচয় তব া Registrars পঞ্জীয় Enrolling agency োমাাং ে এতজঞ্চী 3
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_________is the place where 

the Aadhaar 

Enrolment/Update is 

conducted by Certified 

Operator/Supervisor

_________সহতছ কস ঠাইখে য'ত 
প্ৰমাৰণত সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  
আধ্াৰ োমাাং ে/আপতডট প্ৰৰিয়া 
চলাই ৰেতয়।

Enrolment 

Center
োমাাং ে ক ন্দ্ৰ Exam Center পৰীক্ষা ক ন্দ্ৰ Hospital ৰচৰ ৎসালয় School ৰবদযালয় 1
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

__________ is a certified 

personnel employed by 

Enrolment Agencies to 

execute the process of 

enrolment /update at the 

enrolment centers

__________ সহতছ োমাাং ে 
এতজঞ্চীসমূতহ োমাাং ে ক ন্দ্ৰত 
োমাাং ে/আপতডট  ৰা প্ৰৰিয়া 
চলাই ৰেবলল ৰেযুৰি ৰদয়া 
প্ৰমাৰণত বযৰি।

Enrolment 

Operator

োমাাং ে 
সঞ্চাল 

Enrolment 

Supervisor

োমাাং ে 
পযবতবক্ষ Introducer পৰৰচয় তব া Both 1 & 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 2
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Who among the following 

ensures that only trained and 

certified persons handle the 

enrolment/update process?

এই  থাতটা ক াতে ৰেৰিত  তৰ 
কয ক ৱল প্ৰৰশৰক্ষত আৰু প্ৰমাৰণত 
বযৰিস ল কহ যাতত 
োমাাং ে/আপতডট প্ৰৰিয়াৰ সসতত 
জৰিত হয়?

UIDAI UIDAI Operator সঞ্চাল Supervisor পযবতবক্ষ Enrolment 

Agency
োমাাং ে এতজঞ্চী 4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_____________is responsible 

to conduct the Certification 

exam for the role of 

Operator/Supervisor

প্ৰমাৰণ ৰণ পৰীক্ষাৰ 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ দাৰয়ত্ব পালে 
 ৰাৰ ভাৰ _____________ৰ 
ওপৰত।

Introducer পৰৰচয় তব া Enrolment 

Agency

োমাাং ে 
এতজঞ্চী

Testing and 

Certification 

Agency

পৰীক্ষা আৰু 
প্ৰমাৰণ ৰে 
এতজঞ্চী

Registrar পঞ্জীয় 3
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_______ is a person 

registered with the Registrar 

and Authority who confirms 

the identity of a person who 

does not have any valid POI 

and POA. 

_______ সহতছ পঞ্জীয়  আৰু 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ সসতত পঞ্জীভুি সহ 
থ া এজে বযৰি ৰযজতে পৰৰচয় 
আৰ ুঠি োৰ প্ৰমাণ েথ া 
বযৰিৰ পৰৰচয় ৰেৰিত  তৰ।

Operator সঞ্চাল Introducer পৰৰচয় তব া Enrolling agency
োমাাং ে 
এতজঞ্চী Agency এতজঞ্চী 2
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

_______ is a person 

registered with the Registrar 

and Authority who confirms 

the identity of a person who 

does not have any valid POI 

and POA. 

_______ সহতছ পঞ্জীয়  আৰু 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ সসতত পঞ্জীভুি সহ 
থ া এজে বযৰি ৰযজতে পৰৰচয় 
আৰ ুঠি োৰ প্ৰমাণ েথ া 
বযৰিৰ পৰৰচয় ৰেৰিত  তৰ।

Operator সঞ্চাল Introducer পৰৰচয় তব া Enrolling agency
োমাাং ে 
এতজঞ্চী Agency এতজঞ্চী 2
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Who are applicable to can get 

the Aadhaar 

Enrolment/Update done?

আধ্াৰ োমাাং ে/আপতডট  ৰাৰ 
বাতব ক াে ক াে কযাগয? Operator সঞ্চাল 

An individual 

who has 

resided in India 

for a period or 

periods 

amounting in all 

to one hundred 

and eighty-two 

days (182) or 

more in the 

twelve months 

immediately 

preceding the 

date of 

application for 

Aadhaar 

enrolment

আধ্াৰ 
োমাাং ে/আপ
কডট  ৰা 
তাৰৰখৰ ঠি  
আগৰ বাৰ 
মাহত 
ভাৰতত এশ 
ৰবৰাশী (182) 

ৰদে অথবা 
তাতল  কবৰছ 
ৰদে বসবাস 
 ৰা এজে 
বযৰি।

NRI NRI
None of the 

above
ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Enrolment Identification 

Number (EID) is ___-digit 

number allocated to residents 

at the time of enrolment. 

োমাাং ে ৰচোি ৰণ েম্বৰ সহতছ 
___ টা সাংখযা থ া এটা েম্বৰ 
ৰযতটা বাৰসন্দাস ল  োমাাং েৰ 
সময়ত ৰদয়া হয়।

10 10 টা 12 12 টা 15 15 টা 28 28 টা 4
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Resident is an individual who 

has resided in India for a 

period or periods amounting 

in all to ___ days or more in 

the twelve months 

immediately preceding the 

date of application for 

Aadhaar Enrolment/Update.

বাৰসন্দা সহতছ এজে বযৰি ৰয 
ভাৰতত আধ্াৰ োমাাং ে/আপতডট 
 ৰাৰ তাৰৰখৰ আগৰ বাৰ মাহৰ 
ৰভতৰত মুঠতত ___ ৰদে অথবা 
তাতল  কবৰছ ৰদে বসবাস  ৰৰতছ।

32 32 ৰদে 61 61 ৰদে 123 123 ৰদে 182 182 ৰদে 4
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Which of the following 

contact numbers can a 

resident call for resolutions to 

their concerns or grievances 

related to Aadhaar?

ইয়াতৰ ক ােতটা  তণ্টক্ট েম্বৰত 
বাৰসন্দাই আধ্াৰ সম্বন্ধীয় ৰচন্তা 
অথবা কক্ষাভ প্ৰ াশ  ৰৰবলল  ল 
 ৰৰব পাৰৰব?

1947 1947 2009 2009 140 140 108 108 1
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Aadhaar is unique because 

____________________.

আধ্াৰ ৰবৰশি ৰ য়তো 
____________________.

No two 

residents will 

have the same 

Aadhaar

number

দজুে 
বাৰসন্দাৰ 
এত টা আধ্াৰ 
েবমৰ হ'ব 
কোৱাতৰ।

A family can get 

a unique 

recognized ID

এটা পৰৰয়াতল 
এটা ৰবৰশি 
অৰেৰমৰদত ID 

পাব

A person can 

avail two 

Aadhaar 

numbers

এজে বযৰিৰ 
দটুা আধ্াৰ 
েম্বৰ থাৰ ব 
পাতৰ

None of the 

above
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Which of the following is NOT 

a component of enrollment 

setup?

 ইয়াতৰ ক ােতটা োমাাং ে 
কচটআপৰ এটা অাংশ েহয়?

Computer  ৰিউটাৰ Biometric 

device

বায়'কমৰি  
তথয Bomb detector বম্ব ৰডতটক্টৰ Iris scanner আইৰৰচ কেোৰ 3
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Which of the given is true 

about Aadhaar?

ইয়াতৰ ক ােতটা আধ্াৰৰ ৰবষতয় 
সঁচা?

An individual 

can obtain 

multiple 

Aadhaar 

numbers 

এজে বযৰিতয় 
এটাতল  কবৰছ 
আধ্াৰ েম্বৰ 
পাব পাতৰ

Aadhaar 

collects 

financial 

information of 

residents 

আধ্াতৰ 
বাৰসন্দাস লৰ 
ৰবৰত্তয় তথয 
কগাটায়

Aadhaar can be 

used as Proof of 

Citizenship

আধ্াৰ  
োগৰৰ ত্বৰ 
প্ৰমাণ ৰহচাতপ 
বযৱহাৰ  ৰৰব 
পাৰৰ

Aadhaar 

enables 

resident’s 

identification 

subject to 

successful 

“Authentication” 

আধ্াতৰ বাৰসন্দাৰ 
ৰচোি ৰণ সফল 
"প্ৰমাৰণ ৰণ"ৰ 
ওপৰত ৰভৰত্ত  ৰৰ 
 তৰ

4
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Aadhaar uses which of the 

given to uniquely identify the 

resident?

বাৰসন্দা  ৰবৰশিভাতৱ ৰচোি 
 ৰৰবলল আধ্াতৰ ইয়াতৰ ক ােতটাৰ 
বযৱহাৰ  তৰ?

Name and 

Address of the 

resident

বাৰসন্দাৰ োম 
আৰু ঠি ো Fingerprints আঙুৰলৰ চাপ Iris আইৰৰচ Both 2 & 3 2 আৰু 3 দতুয়াটা 4
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Which of the given is true 

about Aadhaar?

ইয়াতৰ ক ােতটা আধ্াৰৰ ৰবষতয় 
সঁচা?

It is just 

another card

ই মাত্ৰ অেয 
এখে  াডব

Will collect and 

record 

demographic 

and biometric 

information for 

generation of 

Aadhaar 

Number

আধ্াৰ েম্বৰ 
ৰেমবাণৰ বাতব 
ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  
তথয কগাটাই 
ৰাৰখব।

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

আধ্াতৰ অেয 
স তলা IDৰ 
ঠাই ল'ব

Will collect 

profiling 

information, 

such as caste, 

religion, 

language

বযৰিগত তথয কযতে 
জাৰত, ধ্মব, ভাষা 
কগাটাব

2
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

____________ is a document 

to convey the Aadhaar 

number to a resident.

____________  সহতছ এজে 
বাৰসন্দা  আধ্াৰ েম্বৰ কপ্ৰৰণ 
 ৰা এখে দস্তাতবজ।

Aadhaar letter আধ্াৰ ৰচঠি CIDR CIDR UID UID Aadhaar number আধ্াৰ েম্বৰ 1
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Aadhaar will be used to prove 

citizenship. 

োগৰৰ ত্বৰ প্ৰমাণ ৰহচাতপ আধ্াৰ 
বযৱহাৰ  ৰা হ'ব। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

Aadhaar will cover all 

residents of India who are 

residing in India for 180 days 

from the date of Aadhaar 

enrolment/update

আধ্াৰ োমাাং ে/ আপতডট  ৰা 
তাৰৰখৰ পৰা 180 ৰদে আগতৰ 
পৰা থ া স তলা বাৰসন্দাত  
সাঙুৰৰ ল'ব

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয়

The vision of UIDAI is to 

empower residents of India 

with a unique identity and a 

digital platform to 

authenticate anytime, 

anywhere.

UIDAIৰ সতপাে সহতছ ভাৰতৰ 
স তলা বাৰসন্দাই ৰযত াতো সময় 
আৰ ুঠাইতত যাতত এটা ৰবৰশি 
পৰৰচয় আৰ ুৰডৰজতটল কেটফমবৰ 
সহায়ত ৰেজত  সবল  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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UIDAI and Aadhaar 

অধ্যায়ৰ 1: UIDAI আৰু 
আধ্াৰৰ সসতত পৰৰচয় Aadhaar is a 15-digit number. আধ্াৰ 15টা সাংখযা থ া এটা েম্বৰ TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which person or Entity among 

the following is eligible to 

become a registrar?

ইয়াতৰ ক ােজে বযৰিৰ পঞ্জীয়  
কহাৱাৰ কযাগযতা আতছ?

Any individual ৰযত াতো বযৰি

Any Entity 

under central 

Govt. Ministry, 

State 

Government

ক ন্দ্ৰীয় 
চৰ াৰ, 

ৰাৰজয  
চৰ াৰৰ 
অধ্ীেত থ া 
ৰযত াতো বযৰি

Any citizen of 

India

ভাৰতৰ 
ৰযত াতো 
োগৰৰ 

Any individual 

capable of 

running a 

business

বযৱসায় চলাব পৰা 
ৰযত াতো বযৰি 2
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

be avoided/not to be done  by 

the registrar?

ইয়াতৰ ক ােতটা পঞ্জীয়ত   ৰৰব 
োলাতগ/  ৰাৰ পৰা ৰবৰত থাৰ ব 
লাতগ?

Responsible for 

field level 

execution, 

monitoring and 

audit

ৰফল্ড 
কলতভলত  াম 
চলাই ৰেয়া, 
কচাৱা-ৰচতা 
 ৰা আৰু 
মূলযায়ে

Display 

adequate 

information 

about Aadhaar 

enrolment and 

update on their 

websites

ৰসহঁতৰ 
কৱবচাইটত 
আধ্াৰৰ 
োমাাং ে 
আৰ ু
আপতডটৰ 
ৰবষতয় পযবাে 
পৰৰমাতণ তথয 
থাৰ ব লাতগ

Use the 

information 

collected during 

enrolment for 

any purpose 

other than 

Aadhaar 

Enrolment/Upd

ate

োমাাং েৰ 
সময়ত 
কগাতটাৱা 
ডাটাসমূহ 
োমাাং ে/আপ
কডটৰ বাৰহতৰ 
ৰযত াতো 
 াৰণৰ বাতব 
বযৱহাৰ  ৰা

Allow UIDAI 

reasonable 

access to the 

premises 

occupied by it in 

case required

যৰদ প্ৰতয়াজে হয় 
কততন্ত UIDAI   াম 
 ৰা ঠাইতডাখৰৰ  
সীৰমতভাতৱ চাবলল 
ৰদয়া

3
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall at all times 

abide by the Code of Conduct 

as specified in 

______________ for  Aadhaar 

Enrolment/Update.

পঞ্জীয়ত  স তলা সময়তত আধ্াৰ 
োমাাং ে/আপতডটৰ বাতব 
______________ ৰদয়া 
স তলাৰখৰে ৰেয়ম মাৰে চৰলব 
লাতগ।

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

আধ্াৰ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2016 আৰ ু
আধ্াৰ ৰেতদবশো

GFR Rules GFR ৰেয়ম Both I and II I আৰু II দতুয়াটা None of the 

above
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following is 

responsible for evaluating the 

applications of agencies and 

empanel the eligible agencies 

as enrolling agencies- EA?

ইয়াতৰ ক ােতটাতৱ এতজঞ্চীসমূতহ 
ৰদয়া আতবদেৰবলা  মূলযায়ে  ৰৰ 
কযাগয এতজঞ্চীসমূহ  োমাাং ে 
এতজঞ্চী ৰহচাতপ ৰেযুৰি ৰদয়াৰ 
বাতব দায়ী?

Central Ministry ক ন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয় Registrar and 

UIDAI

পঞ্জীয়  আৰু 
UIDAI

Both I and II I আৰু II দতুয়াটা UIDAI UIDAI 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

What are the basic 

responsibity of Registrar?

ইয়াতৰ ৰভতৰত পঞ্জীয় ৰ মূল 
দাৰয়ত্ব ক ােতটা?

Adherence to 

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

আধ্াৰ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2016 আৰ ু
আধ্াৰ 
ৰেতদবশো মাৰে 
চলা

Hire/engage 

Enroling Agency 

and moniter its 

functioning

োমাাং ে 
এতজঞ্চী  
অো/ ামত 
লতগাৱা আৰু 
তাৰ  ম 
কচাৱা ৰচতা 
 ৰা

Ensure that any 

Enrolment 

agency and/ or 

person 

employed or 

appointed by 

them to 

conduct the 

enrolment and 

update 

operations are 

certified

 োমাাং ে 
এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে আৰু 
আপতডটৰ 
বাতব তাত 
ৰেযুৰি কপাৱা 
ৰযত াতো 
বযৰি যাতত 
প্ৰমাৰণত হয় 
এই  থা 
ৰেৰিত  ৰা

All of the above ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which person or Entity among 

the following is eligible to 

become a Enroling Agency?

ইয়াতৰ ক ােতটাৰ োমাাং ে এতজঞ্চী 
কহাৱাৰ কযাগযতা আতছ?

Any individual 

fullfilling the 

condition 

mentioned in 

RFE for 

Enrolment 

Agency 

specified by 

Registrar/UIDAI

ৰযত াতো 
বযৰি ৰযতয় 
পঞ্জীয় /UIDAI

কয় োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ বাতব 
থ া RFEত 
ৰদয়া 
কযাগযতাতবাৰ 
পূণব  ৰৰতছ

Any individual 

capable of 

running a 

business

বযৱসায় চলাব 
পৰা ৰযত াতো 
বযৰি

Any cerfied 

Operator 

/Supervisor 

ৰযত াতো 
প্ৰমাৰণত 
সঞ্চাল / 

পযবতবক্ষ 

Any individual 

who own a 

Aadhaar 

Enrolment/ 

Update Device

আধ্াৰ 
োমাাং ে/আপতডট 
 ৰৰব পৰা ৰডভাইচ 
থ া ৰযত াতো কলা 

1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following criteria 

should an individual qualify to 

be eligible for a supervisor 

role?

I. Should be of age 18 years 

and above

II. Shall be 10+2 pass

III. Should have Aadhaar 

number

IV. Should have obtained 

“Supervisor Certificate” from 

a Testing and Certification 

Agency 

v. Should have obtained a 

certificate in Basics of 

Computers

এজে বযৰিৰ পযবতবক্ষ ৰ ভূৰম া 
লাভ  ৰৰবলল ইয়াতৰ ক ােতটা 
মােদণ্ড পূণব  ৰৰব লাতগ?

I. 18 বছৰ অথবা তাতল  কবৰছ 
বয়সৰ হ'ব লাতগyears and above

II. 10+2 পাচ  ৰা হ'ব লাৰগব
III. আধ্াৰেবম্বৰ থাৰ ব লাৰগব
IV. পৰীক্ষা আৰ ুপ্ৰমাৰণ ৰণ 
এতজঞ্চীৰ পৰা এখে "পযবতবক্ষ  
প্ৰমাণপত্ৰ" পাব লাৰগব
v.  ৰিউটাৰৰ প্ৰাথৰম ৰখৰে 
জোৰ এখে প্ৰমাণপত্ৰ থাৰ ব 
লাৰগব

I,II and III I,II আৰু III I, III and IV I, III আৰ ুIV I,II, III and IV I,II, III আৰু IV
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

an individual possess before 

starting his/her role as EA 

supervisor?

োমাাং ে এতজঞ্চীৰ পযবতবক্ষ  
ৰহচাতপ ৰেজৰ ভূৰম া আৰম্ভ 
 ৰাৰ আগত এজে বযৰিৰ ইয়াতৰ 
ক ােতটা থ াতটা প্ৰতয়াজেীয়?

Should possess 

Basics in 

Computer 

Education 

Certificate

 ৰিউটাৰ 
ৰশক্ষাৰ 
প্ৰাথৰম  
প্ৰমােপত্ৰ 
থাৰ ব লাৰগব

Should be a 

graduate

স্দাতত াত্তৰ 
হ'ব লাৰগব

Should be 

comfortable 

with local 

language 

keyboard and 

transliteration

ল'ক ল ৰ ব'ডব  
আৰু 
িাঞ্চৰলটাতৰষযেত
 সহজ অেুভৱ 
 ৰৰব লাৰগব

Should be a 

prominent 

person within 

the given region

এতডাখৰ ঠাইৰ 
এজে ৰবৰশি বযৰি 
হ'ব লাৰগব

3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following is 

responsible for setting up of 

the laptop/desktop with 

Aadhaar client installed and 

tested at Enrolment Center?

ইয়াতৰ  াৰ ওপৰত 
কলপটপ/কডক্সটপত আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট 
ইঞ্চটল পৰীক্ষা  ৰাৰ দাৰয়ত্ব থাত ?

Authority প্ৰাৰধ্ ৰণ Registrar পঞ্জীয় Operator/Super

visor

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ
 IT technician IT কট ৰেৰচয়াে 3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Supervisor must submit 

his/her “On boarding Form” 

along with the required 

documents to the Enrolment 

Agency, which in turn submits 

the form to 

_______________ concerned 

for verification. 

পযবতবক্ষত  কতওঁৰ "অে কবাৰডব াং 
ফমব" আৰু প্ৰতয়াজেীয় দস্তাতবজসমূহ 
োমাাং ে এতজঞ্চী  জমা  তৰ, ৰয 
আত ৌ কস ফমবখেৰ সতযাপেৰ 
বাতব                     জমা  তৰ।

Authority’s 

Regional Offices

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয়  াযবালয়

Verification 

officer
সতযাপে ৰবষয়া Another 

supervisor
অেয পযবতবক্ষ Registrar Office পঞ্জীয় ৰ  াযবালয় 1

41

Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following is 

considered as enrolled user 

during the 

operator/supervisor on-

boarding?

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  অে কবাৰডব াং 
 তৰাতত ইয়াতৰ ক ােজে  
োমাাং ে  ৰা বযৱহাৰ াৰী 
ৰহচাতপ ধ্ৰা হয়?

A user who 

introduces 

other residents 

who cannot 

produce POI or 

POA

োম আৰু 
ঠি োম প্ৰমাণ 
েথ া 
বযৰিস ল  
পৰৰচয় 
 তৰাৱা এজে 
বযৰি

A user who has 

filled the 

enrollment 

form to get 

Aadhaar

আধ্াৰ পাবলল 
োমাাং ে ফমব 
পুৰুৱা এজে 
বযৰি

A user who has 

appeared at an 

enrolment 

centre to get 

enrolled for 

Aadhaar

আধ্াৰৰ 
োমাাং ে   
 ৰৰবলল 
োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰত অহা 
এজে বযৰি

Operator/Superv

isor whose 

biometric  

verification is 

successfully 

completed and 

stored in the 

Enrolment Client

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  
যাৰ বায়'কমৰি  
সতযাপে সিূণব 
সহতছ আৰু োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্টত ৰখা সহতছ

4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In case of Introducer-based 

enrolment, which of the given 

additional information shall 

be collected?

 I. Introducer's signature

II. Introducer's thumb 

impression

III. Introducer's Aadhaar 

number

পৰৰচয়তব া ৰভৰত্ত  োমাাং েত 
ইয়াতৰ ক ােতটা অৰতৰৰি তথয 
কগাতটাৱা হ'ব?

 I. পৰৰচয় তব াৰ চহী
II. পৰৰচয় তব াৰ বুঢ়া আঙুৰলৰ চাপ
III. পৰৰচয় তব াৰ আধ্াৰ েম্বৰ

Only I ক ৱল I Only II ক ৱল II Both II and III
II আৰু III 

দতুয়াটা
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4



43

Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

As part of managing the 

enrolment centre, which of 

the following should a 

"Supervisor" do?

োমাাং ে ক ন্দ্ৰ ৰেয়ন্ত্ৰণ  ৰাৰ 
এটা অাংশ ৰহচাতপ এজে 
"পযবতবক্ষত " ইয়াতৰ ক ােতটা  ৰৰব 
লাতগ?

“Sign off” every 

enrolment on 

Aadhaar client

আধ্াৰ 
ক্লাতয়ণ্টত 
প্ৰৰততটা 
োমাাং ে 
"চাইে অফ 
 ৰা"

Use “Find 

Aadhaar 

Facility” to 

ensure fresh 

residents have 

never enrolled

"আধ্াৰ 
সুৰবধ্া 
ৰবচাৰ " 

বযৱহাৰ  ৰৰ 
এই  থা 
ৰেৰিত  তৰ 
কস েতুে 
বাৰসন্দাই 
োমাাং ে 
 ৰা োই

Ensure that the 

Operator 

provides 

his/her 

biometric 

confirmation 

after every 

Aadhaar 

enrolment/upda

te

প্ৰৰততটা আধ্াৰ 
োমাাং ে/আপ
কডটত যাতত 
সঞ্চালত  
ৰেজৰ 
বায়'কমৰি  
ৰেিয়তা 
প্ৰদাে  তৰ 
এই  থা 
ৰেৰিত  ৰা

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Supervisor also ensures that 

enrolment stations are 

synched at least once in every 

___________.

পযবতবক্ষত  এইতটা  থাও ৰেৰিত 
 তৰ কয োমাাং ে কিচেসমূহ 
প্ৰৰত ___________ ৰেম্নতম 
এবাৰল  চাইাং   ৰা হয়।

10 days 10 ৰদে 15 days 15 ৰদে 20 days 20 ৰদে Month এমাহ 1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

a supervisor ensure to 

backup, sync and export data?

I. Take backup of all the 

enrolment data twice a day to 

external hard disk

II. Send all the day-to-day 

enrolment details to your 

personal email ID

III. Sync enrolment stations at 

least once in every 10 days

IV. Maintain a register for 

data exported

V. Save all the data on Google 

cloud

ডাটা কব আপ, চাইাং  আৰু 
এক্সপ'টব ৰ বাতব এজে পযবতবক্ষত  
ইয়াতৰ ক ােতটা ৰেৰিত  ৰৰব 
লাতগ?

I. এখে এক্সটাতেবল হাডব  ৰডেত 
ৰদতে দবুাৰল  োমাাং ে ডাটাৰ 
কব আপ ল'ব লাতগ
II. সদৰে  োমাাং েৰ তথযসমূহ 
আতপাোৰ বযৰিগত ই-কমইল ID সল 
পঠাব লাতগ।
III. দহৰদেত ৰেম্নতম এবাৰ 
োমাাং ৰ কিচেতবাৰ চাইাং   ৰৰব 
লাতগ
IV. এক্সপ'টব   ৰাৰ ডাটাৰ বাতব 
এখে কৰৰজিাৰ ৰাৰখব লাতগ
V. স তলা ডাটা গুগল ক্লাউডত 
কচভ  ৰৰব লাতগ

I, II and IV I, II আৰ ুIV I, III and IV I, III আৰ ুIV II, III, IV and V II, III, IV আৰু V
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

At the end of the day, 

supervisor should allow the 

operator to review the 

Enrolment packets created by 

him?

ৰদেতটাৰ কশষত পযবতবক্ষত  
সঞ্চাল   কতঁও সৃৰি  ৰা 
োমাাং ে কপত টতবাৰ পুেৰ চাবলল 
ৰদব লাতগ?

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In case of any error found in 

the enrolment data entered, 

which of the following should 

be done?

যৰদ োমাাং ে  ৰা ডাটাত ৰ বা 
ভুল কপাৱা যায় কততন্ত ৰ   ৰৰব 
লাতগ?

Use discretion 

to fill in the 

details correctly

তথযসমূহ 
শুদ্ধল  
পুৰাবলল 
ৰবতব  
বযৱহাৰ  ৰৰব 
লাতগ

A supervisor 

needs to 

identify the 

correct data

পযবতবক্ষত  
শুদ্ধ ডাটা 
ৰচোি  ৰৰব 
লাতগ

Inform the 

resident to 

come to the 

enrolment 

centre within 

correction time 

frame

বাৰসন্দাজে  
শুধ্তৰাৱাৰ 
সময়সীমাৰ 
ৰভতৰত 
োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল   
আৰহবলল  'ব 
লাতগ

Go to the 

resident's house 

and collect the 

right details

বাৰসন্দাৰ ঘৰলল সগ 
শুদ্ধ তথয আৰেব 
লাতগ

3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following actions 

should a supervisor do after 

day-end review?

ৰদেতটাৰ কশষৰ পুেৰ পৰীক্ষা 
 ৰাৰ পাচত এজে পযবতবক্ষত  ৰ  
 ৰৰব লাতগ?

Sign off by 

giving his/her 

fingerprint

ৰেজৰ 
আঙুৰলৰ চাপ 
ৰদ চাইে-অফ 
 ৰৰব লাতগ

Send a mail to 

authority

প্ৰাৰধ্ ৰণলল 
কমইল পঠাব 
লাতগ

Send bulk 

SMSes to the 

residents 

enrolled for the 

day

কসই ৰদেতটাত 
োমাাং ে 
কহাৱা 
বাৰসন্দাস ল  
ক ইবাটাও 
SMS পঠাও 

Ask operator to 

sign off by 

giving his/her 

fingerprint

সঞ্চাল   ৰেজৰ 
আঙুৰলৰ চাপ ৰদ 
চাইে-অফ  ৰৰবলল 
 ও 

1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

A supervisor monitors and 

audits the functions at the 

enrolment centre. How does 

the audit feedback help the 

entire team?

এজে পযবতবক্ষত  োমাাং ে ক ন্দ্ৰৰ 
 াযবসমূহ কচাৱা-ৰচতা আৰ ু
মূলযায়ে  তৰ। মূলযায়েৰ সঁহাৰৰতয় 
কগাতটই দলতটা  ক তেদতৰ সহায় 
 তৰ?

Remove the 

under-

performing 

operators

ভালদতৰ  াম 
ে ৰা 
সঞ্চাল ৰ 
আঁতৰাই

Cut the pay of 

the operators 

whose 

performance is 

not up to the 

benchmark

ৰেম্নতম মােৰ 
প্ৰদশবে ৰদব 
কোৱাৰা 
সঞ্চাল স লৰ 
দমবহাৰ  তব ে 
 ৰৰ

Identify the 

areas of 

improvement 

of enrolment 

operations and 

data quality

োমাাং েৰ 
 াম আৰু 
ডাটাৰ গুণত 
উন্নৰত আৰেব 
পৰা ঠাইসমূহ 
ৰচোি  ৰৰ

Escalate the 

matters to the 

Authority

প্ৰাৰধ্ ৰণত 
 থাতটাৰ ৰবষতয় 
জোও 

3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who is an 

operator/supervisor?
এজে সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  ক াে?

A person who 

handles the 

functions of an 

enrolment 

agency like 

cleaning, 

electricity 

connection ect.

োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ 
সবৰশিয কযতে 
চাফ-ৰচকুেতা, 
ইতল ৰিৰচটিৰ 
 াতে ষযে 
ইতযাৰদ কচাৱা-
ৰচতা  ৰা 
বযৰি

A mediator 

between the 

Authority and 

enrolment 

agency

প্ৰাৰধ্ ৰণ 
আৰ ু
োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ 
মাজৰ এজে 
কমৰডতটটৰ

An individual 

employed by an 

Enrolment 

Agency to 

execute 

enrolment at 

the enrolment 

stations

োমাাং ে 
কিচেসমূহত 
োমাাং ে 
চলাই ৰেবলল 
োমাাং ে 
এতজঞ্চীতয় 
ৰেযুৰি ৰদয়া 
এজে বযৰি

A resident who 

comes to the 

enrolment 

agency to get 

enrolled for 

Aadhaar

আধ্াৰৰ বাতব 
োমাাং ে   ৰৰবলল 
োমাাং ে এতজঞ্চীৰ 
ওচৰলল অহা এজে 
বাৰসন্দা

3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following is the 

eligibility criteria for an 

individual to work for the role 

of operator/supervisor?

ইয়াতৰ ক ােতটা এজে বযৰিতয় 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  ভূৰম াত  াম 
 ৰাৰ বাতব কযাগযতাৰ মাপ ?

Person should 

be between 18 

and 21 years of 

age

বযৰিজেৰ 
বয়স 18 আৰ ু
21 বছৰৰ 
মাজত হ'ব 
লাৰগব

Person should 

be a graduate

বযৰিজে 
স্দাতত াত্তৰ 
হ'ব লাৰগব

Person should 

be expert in 

JAVA

বযৰিজে 
JAVAৰ 
ৰবতশষজ্ঞ হ'ব 
লাৰগব

Person should 

have obtained 

“Operator/Super

visor 

Certificate” 

from a Testing 

and Certification 

Agency 

বযৰিজেৰ পৰীক্ষা 
আৰু প্ৰমাৰণ ৰণ 
এতজঞ্চীৰ পৰা প্ৰাে 
 ৰা 
"সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  
প্ৰমাণপত্ৰ" থাৰ ব 
লাৰগব

4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

an operator/supervisor must 

ensure when checking 

resident's Aadhaar enrolment 

or Update form?

বাৰসন্দাৰ আধ্াৰ োমাাং ে পৰীক্ষা 
অথবা আপতডট  তৰাতত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ইয়াতৰ ক ােতটা 
ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ?

Has resident's 

thumbprint

বাৰসন্দাৰ 
আঙুৰলৰ চাপ 
থ াতটা

Has operator's 

thumbprint

সঞ্চাল ৰ 
আঙুৰলৰ চাপ 
থ াতটা

Has verifier's 

signature 

সতযাপে তব াৰ 
চহী থ াতটা

Has the 

introducer's or 

HOF's signature

পৰৰচয় তব া অথবা 
পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসযাৰ চহী থ াতটা

3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Operator should make sure 

that the resident’s screen is 

off when capturing his/her 

biometrics and Iris. 

সঞ্চালত  এই  থা ৰেৰিত  ৰৰব 
লাতগ কয বাৰসন্দাৰ বায়'কমৰি  
আৰ ুআইৰৰচৰ ফতটা লওঁতত যাতত 
কতঁওৰ ৰিেখে অফ সহ থাত ।

YES হয় NO েহয় 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Operator should ask the 

resident to cross check the 

data being entered and 

review demographic data 

with resident before signing 

off.

চাইে অফ  ৰাৰ আগতত 
সঞ্চালত  বাৰসন্দা  ডাটাসমূহ 
পুেৰ পৰীক্ষা  ৰৰবলল আৰ ু
ঠি োৰ তথয ভালদতৰ চাবলল 
 'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In case of Anganwadi Asha 

worker who wants to be a 

CELC operator, what should 

be his/her minimum 

qualification?

আাংগেবাদী আশা  মীৰ কক্ষত্ৰত 
ৰয CELC সঞ্চাল  হ'ব ৰবচাতৰ, 

কতঁও/তাইৰ ৰেম্নতম কযাগযতা 
ৰ মাে?

10th Pass
দশম কেণী 
উত্তীণব কহাৱা 12th Pass

দ্বাদশ কেণী 
উত্তীণব কহাৱা Graduate

স্দাতত াত্তৰ 
হ'ব লাৰগব Diploma holder ৰডতোমা ধ্াৰী 1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following has 

the authority to approve or 

reject the onboarding of 

operators?

ইয়াতৰ  াৰ ওচৰত সঞ্চাল ৰ অে 
কবাৰডব াং অৰেতমাদে/বখবাস্ত  ৰা 
অৰধ্ াৰ আতছ?

Any other 

operator

অেয ৰযত াতো 
সঞ্চাল 

UIDAI Regional 

Office

UIDAIৰ 
স্থােীয় অৰফচ Supervisor পযবতবক্ষ Resident বাৰসন্দা 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following is used 

to enrol a child?

ৰশশুৰ োমাাং ে  ৰৰবলল ইয়াতৰ 
ক ােতটা বযৱহাৰ  ৰৰব পাৰৰ?

CELC tablet CELC কটবতলট

Any desktop 

computer with 

CELC client 

installed

CELC ক্লাতয়ণ্ট 
ইঞ্চটল  ৰা 
ৰযত াতো 
কডক্সটপ 
 ৰিউটাৰ

Any laptop with 

CELC client 

installed

CELC ক্লাতয়ণ্ট 
ইঞ্চটল  ৰা 
ৰযত াতো 
কলপটপ

Enrolment form োমাাং ে ফমব 1

58

Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following is done 

to add a CELC operator in the 

Aadhaar client software?

আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্ট চফট্তৱৰত এজে 
CELC সঞ্চাল   কযাগ  ৰৰবলল 
ইয়াতৰ ক ােতটা  ৰা হয়?

Take the 

operator's 

original identity 

proof 

documents

সঞ্চাল ৰ 
আচল 
পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণ কলাৱা 
হয়

Take the 

operator's 

signature

সঞ্চাল ৰ চহী 
কলাৱা হয়

Take the 

operator's 

biometrics

সঞ্চাল ৰ 
বায়'কমৰি  
কলাৱা হয়

Take the 

operator's 

original 

qualification 

certificates

সঞ্চাল ৰ আচল 
ৰশক্ষাৰ অহব তাৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ কলাৱা হয়

3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who is a verifier? সতযাপে তব া ক াে?

One who 

verifies if the 

given 

biometrics are 

right

বায়'কমৰি সমূহ
 যাতত শুদ্ধ 
কসইতটা 
সতযাপে  ৰা 
বযৰি

One who 

verifies the 

documents and 

Enrolment/Upd

ate Form 

submitted by 

the resident

বাৰসন্দাই জমা 
 ৰা দস্তাতবজ 
আৰ ু
োমাাং ে/আপ
কডট ফমব 
সতযাপে  ৰা 
বযৰি

One who 

verifies that the 

resident is 

enrolling for the 

first time

বাৰসন্দাই কয 
প্ৰথমবাৰৰ 
বাতব 
োমাাং ে 
 ৰৰতছ এই 
 থাটি 
সতযাপে  ৰা 
বযৰি

One who 

ensures that the 

resident is at 

least a graduate 

before enrolling

োমাাং ে  ৰাৰ 
আগত বাৰসন্দা কয 
এজে স্দাতত াত্তৰ 
আৰছল এই  থা 
সতযাপে  ৰা এজে 
কলা 

2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following are 

well suited for the role of 

verifier?

ইয়াতৰ ক ােজে সতযাপে তব াৰ 
ভূৰম াৰ বাতব আটাইতল  কযাগয?

Private school 

teachers

কবচৰ াৰী 
েুলৰ ৰশক্ষ 

Retired 

Government 

officials 

অৱসৰপ্ৰাে 
চৰ াৰী ৰবষয়া

Well-educated 

housewives

ভালদতৰ 
ৰশৰক্ষত গৃৰহণী

Military 

personnel
সসেযবাৰহেীৰ ৰবষয়া 2



61

Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

documents submitted by 

resident is acceptable for 

verification purpose as POA?

ঠি োৰ সতযাপে  ৰাৰ বাতব 
বাৰসন্দাই জমা  ৰা ইয়াতৰ 
ক ােখে দস্তাতবজ গ্ৰহণতযাগয?

Original 

educational 

qualification 

documents

ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ আচল 
প্ৰমাণপত্ৰ

Photocopy of 

PAN card 

attested by a 

Gazetted officer

এজে 
কগতজতটড 
ৰবষয়াই চহী 
 ৰা PAN 

 াডব ৰ ে ল

Electricity bill 

not older than 3 

months

ৰেম্নতম 3 মাহ 
পুৰণা 
 াতৰণ্টৰ ৰবল

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In which of the following 

instances can a verifier refuse 

verification?

এজে সতযাপে তব াই ইয়াতৰ 
ক ােতটা কক্ষত্ৰত সতযাপে  ো চ 
 ৰৰব পাতৰ?

If he finds that 

the details in a 

document are 

edited

যৰদ কতও ঁগম 
পাই কয 
দস্তাতবজসমূহ 
সিাদো  
 ৰা সহতছ

If the 

photocopy of 

education 

qualification 

certificate is 

submitted

যৰদ ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ ে ল 
জমা  ৰা সহতছ

If the resident 

submits 

electricity bill as 

proof of address

যৰদ বাৰসন্দাই 
ঠি োৰ প্ৰমাণ 
ৰহচাতপ 
 াতৰণতৰ 
ৰবল জমা 
 ৰৰতছ

Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

PoI requires a document 

containing the resident’s 

name and __________.

পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণৰ বাতব এতেকুৱা 
এখে দস্তাতবজ প্ৰতয়াজে হয় য'ত 
বাৰসন্দাৰ োম আৰু          
                   থাত ।

Mobile number কমাবাইল েম্বৰ Residential 

address 
ঘৰৰ ঠি ো E-mail address ই-কমইল এতেচ Photograph ফতটা 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

A resident approached you for 

Aadhaar enrolment. The 

resident's name in the POI is 

Chandra Prasad, whereas in 

the POA, it is Chandra Shekar. 

What would you do in such a 

case?

আধ্াৰ োমাাং েৰ বাতব এজে 
বাৰসন্দা আতপাোৰ ওচৰলল 
আৰহতছ। পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণত 
বাৰসন্দাজেৰ োম চন্দ্ৰ প্ৰসাদ 
ৰ ন্তু ঠি োৰ প্ৰমাণত কতঁওৰ 
োম চন্দ্ৰ কশখৰ। এতেকুৱা কক্ষত্ৰত 
আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Enter the name 

as Chandra 

Prasad

োমতটা চন্দ্ৰ 
প্ৰসাদ ৰহচাতপ 
ৰদব

Enter the name 

as Chandra 

Shekar

োমতটা চন্দ্ৰ 
কশখৰ ৰহচাতপ 
ৰদব

Enter the name 

as Chandra 

Shekar Prasad

োমতটা চন্দ্ৰ 
কশখৰ প্ৰসাদ 
ৰহচাতপ ৰদব

Reject the 

application

আতবদেখে ো চ 
 ৰৰব 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

What would you do in case 

the two documentary proofs 

produced by the enrollee 

have variation in the same 

name? 

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় ৰদয়া দখুে 
দস্তাতবজৰ প্ৰমাণত এত টা োমতত 
ৰবৰভন্নতা থাত  কততন্ত আপুৰে ৰ  
 ৰৰব?

Enter the name 

as given in 

educational 

qualification

ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ 
প্ৰমাণত থ া 
োমতটা ৰদয় 

Enter the 

resident’s full 

name 

বাৰসন্দাৰ 
সিূণব োমতটা 
ৰদব

Enter the name 

as suggested by 

the resident

বাৰসন্দাই 
ক াৱামতত 
োমতটা ৰদব

Enter the name 

as recorded in 

POA document

ঠি োৰ প্ৰমাণ 
ৰদচাতপ ৰদয়া 
দস্তাতবজে ৰদয়ামতত 
োমতটা ৰদব

4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

operator do before taking his 

role as operator?

সঞ্চাল ৰ দাৰয়ত্ব কলাৱাৰ আগত 
এজে সঞ্চালত  ৰ   ৰৰব লাতগ?

Complete his 

studies and not 

engage in any 

other education-

related 

activities during 

his tenure

ৰশক্ষা সিূণব 
 ৰ  আৰ ু
কতওঁৰ 
 াযব ালত 
ৰশক্ষাৰ লগত 
জৰিত ক াতো 
 াযব ে তৰ 
কযে

Read the 

complete 

Training 

Material on 

Aadhaar 

Enrolment/Upd

ate available on 

Authority’s 

website and get 

certified

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
কৱবচাইতত 
থ া আধ্াৰ 
োমাাং ে/আপ
কডটৰ লগত 
জৰিত 
প্ৰৰশক্ষণৰ 
বস্তুতবাৰ 
পৰঢ়ব আৰু 
প্ৰমাৰণত হ'ব

Get trained on 

software 

technologies 

like C and Java

C আৰু জাভাৰ 
দতৰ চফট্তৱৰ 
কট ে'লৰজৰ 
প্ৰৰশক্ষণ ল'ব

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2
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োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

 Supervisor must ensure that 

staff at the centre do not ask 

for any additional money 

except for the prescribed fee.

পযবতবক্ষত  এই  থা ৰেৰিত 
 ৰৰব লাতগ কয ক ন্দ্ৰত থ া 
 মবচাৰীস তল ধ্ৰৰ ৰদয়া মূলযতল  
কবৰছ ট া ৰেৰবচাতৰ কযে।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Any serving /retired official 

both from Government 

and PSUs including Banks not 

below the rank of 

____________ may be 

allowed to be deployed as 

verifiers.

কবাং ত  ধ্ৰৰ চৰ াৰী/কবচৰ াৰী 
সাংগঠেৰ ৰযত াতো 
 মবৰত/অৱসৰপ্ৰাে ৰবষয়া যাৰ 
কৰাং               তল  তলৰ েহয়, 

কতঁও  সতযাপে তব া ৰহচাতপ 
ৰেযুৰি ৰদব পাৰৰ।

Group A কগাট A Group B কগাট B Group C কগাট C Managers প্ৰবন্ধ 3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following items 

of information is only 

collected for records and no 

verification will be carried out?

ইয়াতৰ ক ােতটা তথযৰ বস্তু  
ক ৱল কৰ ডব ৰ বাতবতহ কগাতটাৱা 
হয় আৰু ইয়াৰ ক াতো সতযাপে 
 ৰা েহয়?

Information on 

parents, in case 

of adults

প্ৰােবয়েৰ 
কক্ষত্ৰত ৰপতৃ-

মাতৃ তথয

Information on 

education 

qualifications

ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ তথয

Information 

related to 

address in case 

of child

ৰশশুৰ কক্ষত্ৰৰ 
ঠি োৰ তথয

Information 

related to 

parents in case 

of a child

ৰশশুৰ কক্ষত্ৰত ৰপতৃ-

মাতৃৰ লগত জৰিত 
তথয

1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

be done to establish the 

relationship between HoF and 

the family members?

পৰৰয়ালৰ মূল মােুহ আৰ ু
পৰৰয়ালৰ সদসযৰ মাজৰ সি ব  
স্থাপে  ৰৰবলল ইয়াতয় ক ােতটা 
 ৰা হয়?

Verify the POR 

document

সম্বন্ধৰ প্ৰমাণ 
থ া 
দস্তাতবজৰ 
সতযাপে

Interview the 

family members

পৰৰয়ালৰ 
সদসযৰ লগত 
 থা

Ask for DNA 

report

DNA ৰৰপ'টব  
ৰবচৰা

Verify with the 

neighbours of 

the family

পৰৰয়ালৰ ওচৰ-

চুবুৰীয়াৰ লগত 
সতযাপে

1
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Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Head of Family must always 

accompany the family 

member when the family 

member is getting enrolled.

কযৰতয়া পৰৰয়ালৰ সদসয এজেৰ 
োমাাং ে  সহ আতছ কততন্ত 
পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজে লগতত 
থাৰ ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

It is not mandatory to verify 

the HoF details in the 

Enrolment/ Update Form in 

case of HoF-based verification. 

পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজেৰ ওপৰত 
ৰভৰত্ত  ৰৰ  ৰা সতযাপেৰ কক্ষত্ৰত 
পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজেৰ 
তথযতবাৰ সতযাপে  ৰাতটা 
অৰেবাযব েহয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

73

Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

It is not essential to mention 

the relationship details in case 

of HoF-based enrolments. 

পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজে ওপৰত 
ৰভৰত্ত  ৰৰ  ৰা োমাাং েতবাৰত 
সি ব ৰ তথয ৰদয়াতটা আৱশয  
েহয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In case of Introducer-based 

enrolment, only introducer's 

name as additional 

information is required.

পৰৰচয় তব াৰ ওপৰত ৰভৰত্ত  ৰৰ 
 ৰা োমাাং েতবাৰত অৰতৰৰি 
তথয ৰহচাতপ ক ৱল পৰৰচয় তব াৰ 
োমতটাৰ প্ৰতয়াজে হয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

It is mandatory to note the 

religion and caste when 

enrolling a resident for 

Aadhaar. 

এজে বাৰসন্দাই আধ্াৰৰ বাতব 
োমাাং ে  তৰাতত কতঁওৰ ধ্মব 
আৰ ুজাৰতৰ োম ৰলখাতটা 
অৰেবাযব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

In case of Head of Family 

based enrolment, the HOF's 

Aadhaar number should be 

verified against his/her 

Aadhaar letter. 

পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজেৰ ওপৰত 
ৰভৰত্ত  ৰৰ  ৰা োমাাং েৰ 
কক্ষত্ৰত পৰৰয়ালৰ মূল মােুহজেৰ 
আধ্াৰ েম্বৰতটা কতঁওৰ আধ্াৰ 
ৰচঠিৰ সসতত ৰমলাই চাব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Residential address is an 

additional demographic 

information required for 

enrolment.

ঘৰৰ ঠি ো সহতছ োমাাং েৰ 
বাতব প্ৰতয়াজেীয় অৰতৰৰি 
ঠি োৰ তথয।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Who among the following can 

be an "Introducer"?

 ইয়াতৰ ক ােজে এজে 
"পৰৰচয় তব া" হ'ব পাতৰ?

Registrar's 

employee

পঞ্জীয় ৰ 
 মবচাৰী

Head of the 

family

পৰৰয়ালৰ  
মূল সদসয

Any Indian 

citizen

ৰযত াতো 
ভাৰতীয় 
োগৰৰ 

A farmer এজে কখৰতয় 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Name is a demographic 

information required to be 

provided during enrolment. 

োমাাং েৰ সময়ত ৰদয়া ঠি োৰ 
তথযৰ এটা সহতছ োম। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Gender is a demographic 

information required to be 

provided during enrolment. 

োমাাং েৰ সময়ত ৰদয়া ঠি োৰ 
তথযৰ এটা সহতছ ৰলাংগ। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The operator should take the 

resident's mobile number 

mandatorily and enter the 

same in enrolment form.

সঞ্চালত  অৰেবাশবভাতৱ বাৰসন্দাৰ 
কমাবাইল েম্বৰ ল'ব লাতগ আৰ ু
োমাাং ে ফমবত কসইতটা ৰদব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

An operator should capture 

GPS coordinates at the start 

of enrolment every day.

প্ৰৰতৰদতে োমাাং েৰ আৰম্ভৰণত 
সঞ্চালত  GPSৰ ৰেতদবশাাং  সমূহ 
ৰাৰখ থ'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

demographic information 

shall be collected from all 

individuals undergoing 

enrolment, other than 

children below five years of 

age?

ইয়াতৰ ক ােতবাৰ ঠি োৰ তথয 
পাঁচ বছৰৰ তলত ৰশশুৰ বাৰহতৰ 
োমাাং ে কহাৱা স তলা বযৰিৰ 
পৰা কলাৱা হ'ব?

Name

Mobile number

Height

Eye colour

োম
কমাবাইল েম্বৰ
উচ্চতা
চকুৰ বৰণ

Name

Gender

Birth certificate

Mother's birth 

certificate

োম
ৰলাংগ
জন্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ
 মাতৃৰ জন্ৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ

Name

Date of birth

Gender

Residential 

address

োম
জন্ৰ তাৰৰখ
ৰলাংগ
ঘৰৰ ঠি ো

Name 

Place

Height

Mobile number

োম 
ঠাই
উচ্চতা
কমাবাইল েম্বৰ

3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

A resident, Bhaktiyar Rahul 

Sharma has approached you 

for enrollment. Which of the 

following is the right way for 

entering his name in the 

system?

এজে বাৰসন্দা ভৰিয়াৰ ৰাহুল 
শমবাই োমাাং েৰ বাতব আতপাোৰ 
ওচৰলল আৰহতছ। কতঁওৰ োমতটা 
ৰচতিমত ভতৰাৱাৰ বাতব শুদ্ধ 
ৰেয়ম ক ােতটা?

B. R Sharma ৰব আৰ শমবা B. Rahul Sharma ৰব ৰাহুল শমবা Bhaktiyar Rahul 

Sharma

ভৰিয়াৰ 
ৰাহুল শমবা BRS ৰব আৰ এচ 3
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Sukumar Raj Pal has 

approached you to get 

enrolled for Aadhaar. You find 

that his graduation certificate, 

which is submitted as POI has 

Sukumar Raj Pal and whereas 

electricity bill, which is 

submitted as POA has Raj 

Sukumar Pal. In this case, 

what should be the name 

entered in Aadhaar 

enrollment form?

সুকুমাৰ ৰাজ পাতল োমাাং েৰ 
বাতব আতপাোৰ ওচৰলল আৰহতছ। 
আপুৰে কদতখ কয পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ 
ৰহচাতপ ৰদয়া কতঁওৰ স্দাতত াত্তৰ 
প্ৰমােপত্ৰত োমতটা সুকুমাৰ ৰাজ 
পাল আতছ আৰু ঠি োৰ প্ৰমাণ 
ৰহচাতপ ৰদয়া  াতৰণ্টৰ ৰবলত ৰাজ 
সুকুমাৰ পাল আতছ। এই কক্ষত্ৰত 
আধ্াৰ োমাাং ে ফমবত আপুৰে 
ক ােতটা োম ৰদব?

RS Pal আৰ এচ পাল  Raj Sukumar Pal
ৰাজ সুকুমাৰ 
পাল Sukumar Raj Pal

সুকুমাৰ ৰাজ 
পাল

As declared by 

the resident
বাৰসন্দাই ক াৱা মতত 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

an operator ensure before 

starting his/her day?

I. Ensure the date and time on 

the system is current date 

and time

II. Capture GPS coordinates

III. Send SMS to all the 

residents in the region to 

come and enroll

IV. Ensure that the station 

layout is as per Authority 

guidelines

ৰেজৰ ৰদে আৰম্ভ  ৰাৰ আগত 
এজে সঞ্চালত  ইয়াতৰ ক ােতটা 
ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ?

I. ৰচতিমত থ া সমত আৰ ু
তাৰৰখ যাতত বতব মােৰ সময় আৰ ু
তাৰৰখ হয় এই  থা ৰেৰিত 
 ৰৰব লাতগ
II. GPSৰ ৰেতদবশাাং  ল'ব লাতগ
III. কসই কক্ষত্ৰৰ স তলা বাৰসন্দালল 
SMS পঠাই োমাাং ে  ৰৰবলল 
আৰহবলল  'ব লাতগ
IV. কিচেৰ কলআউট যাতত 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ ৰেয়মৰ মতত সহতছ এই 
 থা ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ

I, II and III I, II আৰ ুIII I and III I আৰ ুIII III and IV III আৰু IV I, II and IV I, II আৰু IV 4
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Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority may authorise 

Registrars to charge 

_________________ from the 

residents, not exceeding an 

amount specified by the 

Authority, for update of 

demographic information and 

biometric information. 

প্ৰাৰধ্ ৰতণ পঞ্জীয় স ল  
বায়'কমৰি  আৰ ুঠি োৰ 
তথযতবাৰ আপতডট  ৰাৰ বাতব 
বাৰসন্দাৰ পৰা                      কলাৱাৰ 
অৰধ্ াৰ ৰদব পাতৰ, ৰয প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
ৰদয়া এটা ৰেৰদবি মূলযতল  কবৰছ 
েহয়।

Convenience fee সুৰবধ্া মাচুল Registrar fee পঞ্জীয়  মাচুল Observer's fee সমীক্ষ  মাচুল Introducer's fee পৰৰচয় তব া মাচুল 1
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Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

software can be used for 

updating Mobile number or 

email ID?

কমাবাইল েম্বৰ অথবা ই-কমইল ID 

আপতডট  ৰৰবলল ইয়াতৰ ক ােতটা 
চফট্তৱৰ বযৱহাৰ  ৰৰব পাৰৰ?

Update Client 

Lite

ক্লাতয়ণ্ট লাইট 
আপতডট  ৰ ECMP ECMP CELP CELP

None of the 

given
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall require 

the biometric information of 

children to be updated upon 

attaining __________ of age 

and __________ of age in 

accordance with the 

procedure specified by the 

Authority, which is a 

mandatory update for 

children. 

প্ৰাৰধ্ ৰতণ ৰেতজই ৰদয়া 
সুৰবধ্াসমূহৰ মতত ৰশশুস তল     
                   বছৰ আৰু               
বছৰ পাতল ৰসঁহতৰ বায়'কমৰি  
তথয আপতডট  ৰাতটা ৰবচাতৰ, 

ৰযতটা ৰশশুস লৰ বাতব এটা 
অৰেবাযব আপতডট।

Two years, 

twelve years

দবুছৰ, বাৰ 
বছৰ

Five years, 

fifteen years

পাঁচ বছৰ, 

কপান্ধৰ বছৰ
Ten years, 

eighteen years

দহ বছৰ, ওঠৰ 
বছৰ

Four years, 

sixteen years

চাৰৰ বছৰ, কষাল্ল 
বছৰ 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following should 

operator ensure during 

enrolment or update process?

োমাাং ে অথবা আপতডটৰ 
প্ৰৰিয়া চৰল থাত াঁতত সন্বালত  
ইয়াতৰ ক ােতটা ৰেৰিত  ৰৰব 
লাতগ?

Enrolment or 

update form is 

uploaded

োমাাং ে 
অথবা 
আপতডট ফমব 
আপল'ড  ৰা 
সহতছ

Supporting 

documents and 

signed slips are 

uploaded

স তলা 
প্ৰতয়াজেীয় 
দস্তাতবজ আৰু 
চহী  ৰা 
ৰিপসমূহ 
আপল'ড  ৰা 
সহতছ

All documents 

are returned to 

the resident 

after enrolment

োমাাং েৰ 
পাচত 
বাৰসন্দা  
স তলাতবাৰ 
দস্তাতবজ ঘুৰাই 
ৰদয়া সহতছ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

What is the key responsibility 

of a CELC operator?

CELC সঞ্চাল ৰ মূল দাৰয়ত্ব 
ক ােতটা?

Only to check 

Enrolment and 

Update Form

ক বল পঞ্জীয়ে 
আৰু 
উন্নীত ৰণ 
পত্ৰৰ 
ৰেৰীক্ষণৰ বাতব

To enrol or 

update only 

ক ৱল 
োমাাং ে 
আৰ ুআপতডট 
 ৰা

2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

software can be used for 

updating demographic or 

biometric details?

ঠি ো অথবা বায়'কমৰি ৰ 
তথযসমূহ আপতডট  ৰৰবলল ইয়াতৰ 
ক ােতটা চফট্তৱৰ বযৱহাৰ  ৰৰব 
পাৰৰ?

Update Client 

Lite

ক্লাতয়ণ্ট লাইট 
আপতডট  ৰ ECMP ECMP CELP CELP API API 2
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

certificates a CELC operator 

should have obtained? 

CELC সঞ্চাল ৰ ইয়াতৰ ক ােখে 
প্ৰমাণপত্ৰ থাৰ ব লাতগ?

Diploma in 

Software 

Technology

চফট্তৱৰ 
কট ে'লৰজত 
ৰডতোমা

Certificate in 

Basics of 

Computers

প্ৰাথৰম  
 ৰিউটাৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ

CELC Operator 

Certificate

CELC সঞ্চাল  
প্ৰমাণপত্ৰ

Enrolment 

Operator 

Certificate

োমাাং ে সঞ্চাল  
প্ৰমাণপত্ৰ 3
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following 

statements is TRUE about 

Introducers?

I. Introducers will be linked to 

a Registrar

II. Introducers must not have 

a criminal record

III. Introducer should be the 

head of the family

IV. Introducer must be above 

18 years

V. Introducer can only 

introduce people within the 

Registrar’s jurisdiction

পৰৰচয় তব াৰ ৰবষতয় ইয়াতৰ 
ক ােষাৰ  থা সঁচা?
I. পৰৰচয় তব া পঞ্জীয় ৰ লগত 
জৰিত সহ থাৰ ব
II. পৰৰচয় তব াৰ ক াতো অপৰাধ্ী 
কৰ ডব  থাৰ ব কোৱাৰৰব
III. পৰৰচয় তব া পৰৰয়ালৰ মূল 
মােুহজে হ'ব লাৰগব
IV. পৰৰচয় তব াৰ বয়স 18 

বছৰতল  কবৰছ হ'ব লাৰগব
V. পৰৰচয় তব াই ক ৱল পঞ্জীয় ৰ 
এতল াৰ মােুহ তহ পৰৰচয়  ৰাব 
পাৰৰব

I, III and V I, III and V I, II, IV and V I, II, IV আৰু V II and IV II আৰু IV II, IV and V II, IV আৰু V 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Verifier should ensure 

that the name in the PoA 

document matches with the 

name in the PoI document. 

সতযাপে তব াই এই  থা ৰেসৰচত 
 ৰৰব লাতগ যাতত পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণত থ া োমতটা ঠি োৰ 
প্ৰমাণত থ া োমতটাৰ সসতত ৰমতল।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Whose name should be given 

in "Care of" field?

"ক য়াৰ অফ" ৰফল্ডৰ  াৰ মাে 
ৰদব লাতগ?

Child's name ৰশশুৰ োম
Any person 

who is 18 years 

old and above

18 বছৰ 
অথবা তাতল  
কবৰছ বয়সৰ 
ৰযত াতো 
বযৰিৰ োম

Mother's name মাতৃৰ োম Head of the 

family
পৰৰয়ালৰ মূল সদসয 4
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following is 

mandatory when enrolling a 

child?

ৰশশু এটিৰ োমাাং ে  তৰাতত 
ইয়াতৰ ক ােতটাৰ প্ৰতয়াজে অৰেবাযব?

Parent's 

Aadhaar 

number

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
আধ্াৰ েম্বৰ

Parent's 

educational 

qualification 

certificate

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ

A signature of 

gazetted officer 

on child's birth 

certificate

ৰশশুৰ জন্ৰ 
প্ৰমাণ পত্ৰত 
এজে 
কগতজতটড 
ৰবষয়া চহী

Introduction 

from an 

introducer

পৰৰচয় ৰতব াৰ দ্বাৰা 
পৰৰচয় 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following is an 

unacceptable act from the 

introducer?

ইয়াতৰ ক ােতটা  াম পৰৰচয় তব াৰ 
পৰা গ্ৰহণতযাগয েহয়?

Helping a 

resident enrol 

for Aadhaar

এজে 
বাৰসন্দা  
োমাাং ে 
 ৰাত সহায় 
 ৰা

Introducing the 

resident to the 

Aadhaar 

operator

বাৰসন্দাৰ 
োমাাং ৰ 
সঞ্চাল ৰ 
লগত পৰৰচয় 
 ৰাই ৰদয়া

Confirm the 

identity and 

address of the 

resident

বাৰসন্দাৰ 
পৰৰচয় আৰু 
ঠি ো ৰেৰিত 
 ৰা

Helping resident 

to impersonate 

his father

বাৰসন্দা  ৰেজৰ 
ৰপতৃৰ ধ্ৰাত সহায় 
 ৰা

4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Introducers have to provide 

their biometric on Aadhaar 

client to endorse a resident’s 

enrolment.

বাৰসন্দা এজেৰ আধ্াৰ ৰেৰিত 
 ৰাৰ বাতব এজে পৰৰচয় তব াই 
আধ্াৰ ক্লাতয়ণ্টত ৰেজৰ 
বায়'কমৰি  ৰদব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Other service providers may 

be appointed or engaged by 

the Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

__________ enrolment 

process or updating of 

information. 

                      ৰ োমাাং ে প্ৰৰিয়াৰ 
বাতব অথবা তথয আপতডট  ৰাৰ 
বাতব প্ৰাৰধ্ ৰতণ সমতয় সমতয় 
অেয কসৱা প্ৰদাে  তৰাতাস লৰ 
ৰেযুৰি/ ামত লগাব পাতৰ।

Biometric বায়'কমৰি Audit মূলযায়ে Identity proof পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ Resident বাৰসন্দা 4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall provide 

____________ using which 

the Registrar can onboard an 

empanelled enrolling agency 

to the CIDR.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ                      ৰদব যাৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ পঞ্জীয়ত  এটা 
এমতপতেল  ৰা োমাাং ে এতজঞ্চী  
CIDRৰলল অে কবাডব   ৰাব পাৰৰব।

Database of 

resident details

বাৰসন্দাৰ 
তথযৰ ডাটাতবচ Enrolment ID োমাাং ে ID

Open Request 

for 

Empanelment

এতমতপতেল 
 ৰাৰ বাতব 
মু ৰল অেুতৰাধ্

Enrolling Agency 

Code

োমাাং ে এতজঞ্চী 
ক াড 4
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Enrolling Agencies shall at all 

times abide by the 

______________ for service 

providers as specified in 

Schedule V of these 

regulations. 

োমাাং ে এতজঞ্চীসমূতহ স তলা 
সময়তত কসৱা প্ৰদাে 
 তৰাতাস লৰ বাতব                   
মাৰে চৰলব ৰযতটা  এই ৰেতদবশোৰ 
ৰচডুযল Vত ৰদয়া আতছ।

Ethics েীৰত Code of Conduct আচাৰ ৰেয়মাৱলী Values মূলযায়ে Guidelines ৰেতদবশো 2
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

If the identified Introducer is 

ready to work as an 

Introducer, he/she will have 

to ___________ to being an 

Introducer for the purpose of 

enabling Aadhaar enrolments. 


যৰদ ৰচোি  ৰা পৰৰচয় তব াজতে 
পৰৰচয় তব া ৰহচাতপ  াম  ৰৰবলল 
সাজ ুকততন্ত কতঁও/তাই                   
যাতত আধ্াৰৰ োমাাং ে  ৰাৰ 
বাতব কতঁও এজে পৰৰচয় তব া হয়।

Submit his 

original POI 

certificates

আচল 
পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণৰ 
দস্তাতবজ জমা 
 ৰৰব লাতগ

Sign resident's 

enrolment form

বাৰসন্দাৰ 
োমাাং ে 
ফমবত চহী 
 ৰ 

Give a written 

consent

ৰলৰখত 
অেুমৰত ৰদব 
লাতগ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall be responsible 

for field level execution, 

monitoring and audit. 

ৰফল্ড কলতভলত  াম চলাই ৰেয়া, 
কচাৱা-ৰচতা  ৰা আৰু মূলযায়েৰ 
বাতব পঞ্জীয়  দায়ী

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall use the 

information collected during 

enrolment for any purpose 

other than uploading

information to the CIDR.

পঞ্জীয়ত  োমাাং েৰ সময়ত কপাৱা 
তথযতবাৰ CIDRত আপল'ড  ৰাৰ 
বাৰহতৰ ৰযত াতো  াৰণৰ বাতব 
বযৱহাৰ  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars are permitted to 

sub-contract enrolment 

functions by enrolling 

agencies to third parties.

পঞ্জীয়ত  োমাাং ে এতজঞ্চীতবাৰৰ 
পৰা অেয তৃতীয় কগাটলল 
োমাাং েৰ  ামতবাৰ ঠি া ৰহচাতপ 
ৰদব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

107
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Enrolling Agencies and 
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অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Service providers shall make 

best efforts to protect the 

interests of ____

কসৱা প্ৰদাে  তৰাতাস তল   _   

              ৰ স্বাথব ৰক্ষাৰ বাতব 
ৰযমাে পাৰৰ ৰসমাে কচিা  ৰৰব 
লাতগ।

Registrars পঞ্জীয় Observers সমীক্ষ Residents বাৰসন্দা Agency এতজঞ্চী 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall empanel 

the enrolling agencies 

through ________.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ োমাাং ে এতজঞ্চীসমূহ  
________ৰ দ্বাৰা এমপতেল  ৰৰব।

Open RFE 

process

RFE প্ৰৰিয়া 
কখালা Observer সমীক্ষ Registrar পঞ্জীয় UIDAI UIDAI 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars may permit field 

level manpower to be hired 

through third parties. 

পঞ্জীয়ত  ৰফল্ড কলতভলৰ েৰগটাবৰ 
বাতব তৃতীয় কগাটতবাৰ  অেুমৰত 
প্ৰদাে  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall provide an 

Enrolling Agency Code using 

which the Registrar can 

onboard an empanelled

enrolling agency to the _____.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ এটা োমাাং ে এতজঞ্চী 
ক াড ৰদব ৰযতটা বযৱহাৰ  ৰৰ 
পঞ্জীয়ত  এটা এমতপতেল  ৰা 
োমাাং ে এতজঞ্চী                  সল 
অে কবাডব   ৰাব পাতৰ।

UIDAI UIDAI Aadhaar আধ্াৰ CIDR CIDR DeitY DeitY 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The enrolling agencies can use 

the information collected 

during enrolment for any 

purpose other than

uploading information to the 

CIDR.

োমাাং ে এতজঞ্চীসমূতহ োমাাং েৰ 
সময়ত কপাৱা তথযতবাৰ CIDRত 
আপল'ড  ৰাৰ বাৰহতৰ ৰযত াতো 
 াৰণৰ বাতব বযৱহাৰ  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Service providers shall follow 

maker-checker concept in 

their activities to ensure 

accuracy of

enrolment and update data. 

কসৱা প্ৰদাে  তৰাতাস তল 
োমাাং ে আৰ ুআপতডটৰ ডাটা 
ৰেখুঁতভাতৱ থ াতটা ৰেৰিত  
 ৰৰবলল কম াৰ-কছ াৰ পৰৰ ল্পো 
বযৱহাৰ  ৰৰব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall be appointed 

by the Authority, through 

___________________, for 

enrolment and update of 

residents across the country, 

and could include entities 

which interact with residents 

in the usual course of 

implementation of their 

programmes.

পঞ্জীয় স ল  প্ৰাৰধ্ ৰতণ ৰেযুৰি 
ৰদব,___________________ৰ 
দ্বাৰা, কদশজৰুৰ বাৰসন্দাস লৰ 
োমাাং ে আৰ ুআপতডট  ৰৰবলল 
আৰ ুতাৰ সাধ্াৰণ পৰৰ ল্পোৰ 
 াযবতবাৰ  তৰাতত বাৰসন্দাস লৰ 
লগত  তথাপ থে কহাৱাৰ বস্তুও 
আৰহব পাতৰ।

CSC e-

Governance 

services

CSC ই-গৱতেবঞ্চ 
কসৱা

MOUs or 

agreements

MOU অথবা 
সৰন্ধ

Field level 

execution

ৰফল্ড কলতভলত 
 াম চতলাৱা Online mode অেলাইে পদ্ধৰত 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

_________________ shall be 

responsible for field level 

execution, monitoring and 

audit. 

ৰফল্ড কলতভলত  াম চলাই ৰেয়া, 
কচাৱা-ৰচতা আৰ ুমূলযায়েৰ বাতব 
_______________দায়ী।

Service 

providers
কসৱা প্ৰদাে তব া Enrolling 

agencies

োমাাং ে 
এতজঞ্চী Registrars পঞ্জীয় Supervisors পযবতবক্ষ 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall not use the 

information collected during 

enrolment for any purpose 

other than uploading 

information to the 

_________________.

পঞ্জীয়ত  োমাাং েত কগাট কখাৱা 
তথযতবাৰ _________________ত 
আপল'ড  ৰাৰ বাৰহতৰ অেয 
ক াতো  ামৰ বাতব বযৱহাৰ 
 ৰৰব কোৱাতৰ।

CIDR CIDR UIDAI UIDAI

CSC e-

Governance 

services

CSC ই-গৱতেবঞ্চ 
কসৱা RFE RFE 1
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall provide 

a/an ______________ using 

which the Registrar can on-

board an empanelled 

enrolling agency to the CIDR.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ এটা ______________  

ক াড ৰদব ৰযতটা বযৱহাৰ  ৰৰ 
পঞ্জীয়ত  এটা এমতপতেল  ৰা 
োমাাং ে এতজঞ্চী  CIDRসল অে 
কবাডব   ৰাব পাতৰ।

One-Time 

Password

ওৱাে টাইম 
পাচৱডব

Unique 

Verification Code

ৰবৰশি সতযাপে 
ক াড

Enrolling 

Agency Code 

োমাাং ে 
এতজঞ্চী ক াড

Identification 

Number
ৰচোি ৰণ েম্বৰ 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The enrolling agencies 

empanelled by the Authority 

prior to establishment of the 

Authority under the Act shall 

be deemed to have been 

empanelled as 

_______________ by the 

Authority under the Act.

প্ৰাৰধ্ েৰণৰ স্থাপো কহাৱাৰ 
আগতত প্ৰাৰধ্ ৰতণ এমতপতেল  ৰা 
োমাাং ে এতজঞ্চীসমূহ  প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
অৰধ্ৰেয়মৰ অধ্ীেত 
_______________ ৰহচাতপ 
এমতপতেল  ৰা বুৰল ধ্ৰা হ'ব।

Chairperson সভাপৰত Member-

Secretary
সদসয সৰচব Representative 

of local NGOs

সাধ্াৰণ 
NGOৰ 
প্ৰৰতৰেৰধ্

Enrolling 

agencies
োমাাং ে এতজঞ্চী 4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall empanel 

the enrolling agencies 

through a/an 

__________________ 

process.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ োমাাং ে এতজঞ্চীসমূহ  
এটা __________________ 

প্ৰৰিয়াৰ জৰৰয়তত এমতপতেল 
 ৰৰব।

Central 

Identities Data 

Repository

ক ন্দ্ৰীয় 
পৰৰচয় ডাটা 
ৰৰপ'ৰজতটাৰৰ

Enrolment ID োমাাং ে ID

Open Request 

for 

Empanelment

এতমতপতেল 
 ৰাৰ বাতব 
মু ৰল অেুতৰাধ্

Enrolling Agency 

Code

োমাাং ে এতজঞ্চী 
ক াড 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Without prejudice to action 

that may be taken under the 

Act, violation of any 

regulation, process, standard, 

guideline or order by any 

service provider or other 

person may result in 

__________ of the activities 

of such service providers.

অৰধ্ৰেয়মৰ অধ্ীেত ক াতো  াযবৰ 
এত া হাৰে কোতহাৱাল , যৰদ 
ক াতো কসৱা প্ৰদাে  তৰাতা 
অথবা ক াতো বযৰিতয় ক াতো 
ৰেয়ম, প্ৰৰিয়া, মাে , ৰেতদবশো 
অথবা আতদশৰ উলাংঘে  তৰ 
কততন্ত তাৰ ফলত কততে কসৱা 
প্ৰদাে  তৰাতাস লৰ  মবৰ      
              হ'ব পাতৰ।

Execution প্ৰাণদণ্ড Immediate 

suspension

ৰথতাতত 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব

Penalty জৰৰমো Termination বন্ধ  ৰা হ'ব 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

The Authority shall monitor 

the enrolment activities of the 

_______________.

প্ৰাৰধ্ ৰতণ _______________ৰ 
োমাাং েৰ  ামতবাৰৰ ওপৰত চকু 
ৰাৰখব।

Registrars পঞ্জীয় 
Enrolling 

agencies and 

the operators

োমাাং ে 
এতজঞ্চী আৰু 
সঞ্চাল 

Supervisors and 

other personnel 

associated with 

enrolment

োমাাং েৰ 
লগত জৰিত 
পযবতবক্ষ  
আৰু অেয 
ৰবষয়া

All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

___________________ may 

be appointed or engaged by 

the Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

resident enrolment process or 

updating of information.

___________________   
প্ৰাৰধ্ ৰতণ সমতয় সমতয় ৰেযুৰি 
অথবা  ামত ৰাৰহব পাতৰ যাতত 
বাৰসন্দাৰ োমাাং েৰ প্ৰৰিয়া 
অথবা তথয আপতডটৰ লগত 
জৰিত ৰযত াতো  াযব  ৰৰব পৰা 
যায়।

Testing and 

certification 

agencies

পৰীক্ষা আৰু 
প্ৰমাৰণ ৰণ 
এতজঞ্চীসমূহ

Other service 

providers

অেয কসৱা 
প্ৰদাে তব া Registrars পঞ্জীয় CIDR CIDR 2
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall allow the 

Authority reasonable access 

to the premises occupied by it 

for examining any books, 

records, documents and 

computer data for the 

purpose of ____________.

পঞ্জীয় স তল প্ৰাৰধ্ ৰণ  
____________ৰ বাতব ৰযত াতো 
ৰ তাপ, কৰ ডব , দস্তাতবজ আৰু 
 ৰিউটাৰ ডাটা কচাৱাৰ সীৰমত 
অৰধ্ াৰ ৰদব পাতৰ।

Accounting এ াউৰণ্টাং Financial 

administration
ৰবৰত্তয় প্ৰশাসে Audit মূলযায়ে Compliance স্বী ৃৰত 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall display on 

their websites adequate and 

appropriate information 

about enrolment and update 

services, including contact 

details of persons and 

services available to 

____________.

পঞ্জীয় স তল ৰেজৰ কৱবচাইটত 
োমাাং ে আৰ ুআপতডট কসৱা, 
য'ত ____________ৰ তথয আৰ ু
কসৱাৰ পযবাে পৰৰমাণৰ আৰু 
সঠি  তথয থাত  কসই  থাতটা 
কদখুৱাব।

NRIs NRI
Authorised 

people
অৰধ্ ৃত কলা Residents বাৰসন্দা Observers সমীক্ষ 3
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Which of the following are 

eligible entities for 

appointment as registrars?

ইয়াতৰ ক ােজে 
বযৰি/বস্তুৰপঞ্জীয়  ৰহচাতপ ৰেযুৰি 
কপাৱাৰ কযাগযতা আতছ?

State or Union 

Territory 

Governments, 

Central 

ministries and 

departments, 

agencies under 

them

ৰাজয অথবা 
ক ন্দ্ৰীয় 
শাৰসত 
প্ৰতদশৰ 
চৰ াৰ, 

ক ন্দ্ৰীয় 
মন্ত্ৰালয় আৰ ু
ৰবভাগ, ৰসহঁতৰ 
অধ্ীেত থ া 
এতজঞ্চী

Public Sector 

companies of 

Central or State 

Governments

ক ন্দ্ৰীয় অৰ ু
ৰাজয 
চৰ াৰৰ 
সাববজৰে  
ক ািাৰেতবাৰ

Public Sector 

banks and 

regulated 

entities 

including 

National 

Securities 

Depository 

সাববজৰে  
কবাং  আৰু 
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা 
ৰডপ'ৰজট'ৰৰৰ 
দতৰ ৰেয়ৰমত 
বস্তু

All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Chapter 2: Registrars, 

Enrolling Agencies and 

Enrolment Staff

অধ্যায়ৰ 2: পঞ্জীয় , 

োমাাং ে এতজঞ্চী আৰু 
োমাাং ে  মবচাৰী

Registrars shall not permit 

sub-contracting of enrolment 

functions by enrolling 

agencies to 

___________________.

পঞ্জীয়ত  োমাাং েৰ  ামতবাৰ 
োমাাং ে এতজঞ্চীৰ পৰা 
_________________সল ঠি া 
ৰহচাতপ যাবলল ৰদয়াৰ অেুমৰত 
ৰদব কোৱাৰৰব।

Member 

Secretary
সদসয সৰচব Service 

Providers
কসৱা প্ৰদাে তব া Third Parties তৃতীয় কগাট Observers সমীক্ষ 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

The Registrars and Enrolling 

Agencies shall only use the 

Enrolment/Update software 

provided or authorised by the 

_____. 

পঞ্জীয় স ল আৰ ুোমাাং ে 
এতজঞ্চীতয় ক ৱল _____এ প্ৰদাে 
আৰ ুপ্ৰমাৰণত  ৰা 
োমাাং ে/আপতডট চফট্তৱৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰব।

Operator সঞ্চাল UIDAI UIDAI Supervisor পযবতবক্ষ Resident বাৰসন্দা 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

______ coordinates the on-

boarding process of 

Operator/Supervisor with 

Registrars and EAs. 

______ এ সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  অে 
কবাৰডব াংৰ প্ৰৰিয়াত পঞ্জীয় ৰ আৰু 
EAৰ লগত সহতযাগ  ৰৰব।

Operators সঞ্চাল Observers সমীক্ষ 

Authority Head 

Office or 

Auhority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
মূল  াযবালয় 
অথবা 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয়  াযবালয়

Enrolment 

agencies
োমাাং ে এতজঞ্চী 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

______  to capture 

coordinates of the Enrolment 

Device needs to available at 

all times.

োমাাং ে ৰডভাইচৰ ৰেতদবশাাং  
ৰাৰখবৰ বাতব স তলা সময়তত 
এটা ______ থ াৰ প্ৰতয়াজে।

Television কটৰলৰভশ্বে GPS Device GPS ৰডভাইচ FM Radio FM কৰৰডঅ' 2

129

Chapter 3 : On-Boarding 

Enrolment Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

_______ monitors the 

approval of Enrolment Centre 

plan and may intervene 

where required.

_______ এ োমাাং ে ক ন্দ্ৰৰ 
পৰৰ ল্পোৰ অেুতমাদে কহাৱাৰ 
ওপৰত চকু ৰাতখ আৰ ুপ্ৰতয়াজে 
হ'কল হস্ততক্ষপ  ৰৰব পাতৰ।

Registrar পঞ্জীয় 

Authority Head 

Office or 

Auhority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
মূল  াযবালয় 
অথবা 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয়  াযবালয়

Observer সমীক্ষ Operator সঞ্চাল 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

____ declares enrolment 

station deployment plans, 

that is, when and where the 

centres will be established 

before opening any 

Enrolment Center

____এ োমাাং ে কিচে স্থাপো 
 ৰাৰ পৰৰ ল্পো কঘাষণা  তৰ, 

মাতে ৰযত াতো োমাাংে ক ন্দ্ৰ 
কখালাৰ আগতত ই  'ত আৰ ু
ক ৰতয়া স্থাপে  ৰা হ'ব।

Registrar পঞ্জীয় Authority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয় ক ন্দ্ৰ

Enrolment 

agency

োমাাং ে 
এতজঞ্চী Observer সমীক্ষ 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

_____ needs to ensure and 

prove that they have certified 

the active operators, requisite 

machines and hardware to be 

deployed at Enrolment Center.

_____ এ এই  থা ৰেৰিত আৰ ু
প্ৰমাণ  ৰৰব লাতগ কয কতওঁতলাত  
োমাাং ে ক ন্দ্ৰত সৰিয় সঞ্চাল , 

প্ৰতয়াজেীয় কমৰচে আৰু 
হাডব তৱৰৰবলা  প্ৰমাৰণত  ৰৰতছ।

Registrar পঞ্জীয় Authority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয় ক ন্দ্ৰ Introducer পৰৰচয় তব া Enrolment 

agency
োমাাং ে এতজঞ্চী 4
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

____ updates Enrolment 

Centre information on the 

UIDAI portal.

____এ োমাাং ে ক ন্দ্ৰৰ তথয 
UIDAI প'তটব লত আপল'ড  তৰ।

Enrolment 

agency

োমাাং ে 
এতজঞ্চী

Authority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয় ক ন্দ্ৰ Introducer পৰৰচয় তব া Registrar পঞ্জীয় 1
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

____ needs to be connected 

to the internet during the 

process of on-boarding.

অে কবাৰডব াং প্ৰৰিয়া চৰল থাত াঁতত 
____এ ইণ্টাৰতেটৰ লগত সাংতযাগ 
ৰখাতটা প্ৰতয়াজেীয়।

Enrolment client 
োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্ট

Operator, 

supervisor, 

introducer

সঞ্চাল , 

পযবতবক্ষ  
আৰ ু
পৰৰচয় তব া

Registrar পঞ্জীয় Introducer পৰৰচয় তব া 1
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Enrolment client needs to be 

connected to the 

____________ during the 

process of on-boarding of 

Enrolment Staff.

োমাাং ে  মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং 
প্ৰৰিয়া চৰল থাত াঁতত োমাাং ৰ 
ক্লাতয়ণ্টজতে ____ৰ লগত সাংতযাগ 
ৰখাতটা প্ৰতয়াজেীয়

Ethernet ইথাৰতেট Registrar পঞ্জীয় Internet ইণ্টাৰতেট Observer সমীক্ষ 3

135

Chapter 3 : On-Boarding 

Enrolment Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Enrolment agencies will have 

to undergo an on-boarding 

process for   

___________________.

োমাাং ে এতজঞ্চীতবাতৰ 
___________________ৰ বাতব 
এটা অে কবাৰডব াং প্ৰৰিয়াৰ 
সন্খুীে হ'ব লাৰগব।

Authority's 

Regional Office

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয় ক ন্দ্ৰ

Self, Enrolment 

stations and 

Enrolment Staff

ৰেজৰ বাতব, 

োমাাং ে 
কিচে আৰু 
োমাাং ে 
 মবচাৰী

Completion of 

enrolment

োমাাং ে 
সিূণব কহাৱা

Updation 

activities
আপতডট  ৰা  াযব 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

For on-boarding of 

Operator/Supervisor, the user-

credential file generated is a 

digitally signed _________ file.

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  অে কবাৰডব াংৰ 
বাতব বযৱহাৰ াৰীৰ কিতডৰঞ্চতয়ল 
ফাইলতটা সহতছ এটা ৰডৰজতটলভাতৱ 
চৰহ  ৰা ___________________ 

ফাইল।

.mp3 .mp3 .docx .docx .xls .xls  .xml  .xml 4
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

If verification of user’s 

biometric details is 

successfully completed with 

his/her Aadhaar details and 

stored in local database, he is 

a ____________________ 

user.

যৰদ বযৱহাৰ াৰীৰ বায়'কমৰি  
তথয ল'ক ল ডাটাতবচত থ া 
তাৰ/তাইৰ আধ্াৰৰ তথযৰ সসতত 
সফলতাতৰ সিূণব সহতছ  কততন্ত 
কতও ঁএজে 
__________________বযৱহাৰ াৰী
।

On-boarded অে কবাতডব ড Enrolled োমাাং ে  ৰা Both (1) and (2)
(1) আৰু (2) 

দতুয়াটা Not-enrolled োমাাং ে ে ৰা 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

When the quality of 

biometrics is above threshold, 

__________________ will be 

shown to user confirming 

his/her approval.

কযৰতয়া বায়'কমৰি ৰ গুণ দ্বাৰৰ 
ওপৰত থাত  কতৰতয়া 
বযৱহাৰ াৰী  কতওঁৰ অেুতমাদেৰ 
ৰেৰিত  ৰৰবৰ বাতব 
___________________ কদখুওৱা 
হ'ব।

Pass indicator পাচ ইৰণ্ডত টৰ Left slap বাও ঁহাত Right slap কসাঁহাত Two thumbs দটুা বুঢ়া আঙুৰল 1
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

After biometrics of 

Operator/Supervisor are 

captured on Enrolment Client, 

authentication request is send 

to _______________ server.

োমাাং ে ক্লাতয়ণ্টত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ তথয কলাৱাৰ 
পাচত প্ৰমাৰণ ৰণ অেুতৰাধ্তটা 
__________________সল পতঠাৱা 
হয়।

Registrar পঞ্জীয় Enrolment 

station
োমাাং ে কিচে Authority's প্ৰাৰধ্ ৰণ Enrolment 

agency
োমাাং ে এতজঞ্চী 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

__________________ is not 

required while un-

boarding/disassociation of the 

Operator/Supervisor.

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ আে কবাৰডব াং/ 

পৃথ ী ৰণ  তৰাতত 
___________________ৰ 
প্ৰতয়াজে েহয়।

Status of entity বস্তুৰ অৱস্থা Pass Indicator পাচ ইৰণ্ডত টৰ Status অৱস্থা Biometrics 

confirmation
বায়'কমৰি  ৰেিয়তা 4
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Only after successful 

verification of biometrics of 

Operator/Supervisor with 

CIDR, the 

User_______________ is 

allowed to proceed.

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ  CIDRৰ 
সসতত সফলতাতৰ বায়'কমৰি  
প্ৰমাণ কহাৱাৰ পাচততহ 
বযৱহাৰ াৰীৰ 
___________________  আগলল 
যাবলল ৰদয়া হয়।

Enrolment 

button
োমাাং ে বুটাম On-boarding অে কবাৰডব াং Disassociation পৃথ ী ৰণ Authentication সতযাপে 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Authority HQ or Authority's 

Regional Offices coordinate 

with 

___________________the on-

boarding process of 

Enrolment Staff. 

প্ৰাৰধ্ ৰণ HQ অথবা প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয়  াযবালতয় 
___________________ৰ লগত 
োমাাং ে  মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং 
প্ৰৰিয়াত সহতযাগ  তৰ।

Enrolment 

stations
োমাাং ে কিচে Enrolment 

clients 

োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্ট

Registrars and 

enrolment 

agencies

পঞ্জীয়  আৰু 
োমাাং ে 
এতজঞ্চী

Observers and 

introducers

সমীক্ষ  আৰু 
পৰৰচয় তব া 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

During local biometric 

verification, the biometrics 

provided by the 

______________ are verified 

from the biometrics stored in 

the enrolment client.

ল'ক ল বায়'কমৰি  প্ৰমাৰণ ৰণ 
 তৰাতত ______________এ ৰদয়া 
বায়'কমৰি  সমূহ  োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্টত থ া বায়'কমৰি ৰ লগত 
প্ৰমাৰণত  ৰা হয়।

Enrolment 

agency

োমাাং ে 
এতজঞ্চী

Operator/ 

Supervisor

সঞ্চাল , 

পযবতবক্ষ Registrar পঞ্জীয় User বযৱহাৰ াৰী 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

If the verification of user’s 

biometric details is not 

successfully completed and 

not stored in the local 

database, it will appear as 

_____________ in status.

যৰদ বযৱহাৰ াৰীৰ বায়'কমৰি  
তথয সফলতাতৰ সিূণব কহাৱা োই 
আৰ ুল'ক ল ডাটতবচত ৰাৰখ 
কথাৱা োই কততন্ত ই 
_____________অৱস্থাত থ া 
বুৰল ওলাব।

On-board অে কবাডব Enrolled োমাাং ে  ৰা Not enrolled োমাাং ে ে ৰা Withheld ৰখাই কথাৱা 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Enrolment agency will update 

Enrolment Centre information 

on the 

_____________________port

al. The latest URL needs to be 

confirmed by the 

____________.

 োমাাং ে এতজঞ্চীতয় 
______________ত োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰৰ তথয আপতডট  ৰৰব। 
এত বাতৰ কশহতীয়া URLকটা 
____________এ ৰেৰিয়তা প্ৰদাে 
 ৰাৰ প্ৰতয়াজে।

Enrolment 

station, registrar

োমাাং ে 
কিচে,পঞ্জীয় 

Operator/Super

visor, 

Authority's 

Regional Offices

সঞ্চাল , 

পযবতবক্ষ ,  

প্ৰাৰধ্ ৰণৰ 
স্থােীয়  াযবালয়

QAMIS Portal, 

Nodal officer

QAMIS প'তটব ল, 

ে'কডল ৰবষয়া

MNREGA 

website, 

enrolment 

agency

MNREGA কৱবচাইট, 

োমাাং ে এতজঞ্চী 3
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

For ______________ and 

________________, on-

boarding and local biometrics 

verification is mandatory for 

login onto the Enrolment 

Client.

____________ আৰু 
____________ৰ বাতব অে 
কবাৰডব াং আৰ ুল'ক ল বায়'কমৰি ৰ 
প্ৰমাৰণ ৰ   ৰাতটা অৰেবাযব 
যাতত োমাাং ে ক্লাতয়ণ্টত লগ-ইে 
 ৰৰব পাতৰ।

Introducer, 

registrar

পৰৰচয় তব া, 
পঞ্জীয় 

Operator, 

Supervisor

সঞ্চাল , 

পযবতবক্ষ 

Enrolment 

agency, 

Enrolment client 

োমাাং ে 
এতজঞ্চী, 
োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্ট

Introducer, 

Registrar
পৰৰচয় তব া, পঞ্জীয় 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

During authentication, 

biometrics of the 

Operator/Supervisor are 

compared against the 

biometric provided by them 

during the time of their own 

________________.

সতযাপে  তৰাতত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ 
বায়'কমৰি তবাৰ ৰসহঁতত ৰেজৰ 
________________ৰ সময়ত 
ৰদয়া বায়'কমৰি ৰ সসতত তুলো 
 ৰা হয়।

Association কযাগদাে Enrolment োমাাং ে Disassociation পৃথ ী ৰণ Hiring ভৰতব 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

The Enrolment Client check 

that the Operator/Supervisor 

are not ________________ or 

________________ and 

restrict them from on-

boarding.

োমাাং ে ক্লাতয়তণ্ট এই  থা 
পৰীক্ষা  তৰ কয সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  
________________ আৰু 
________________ েহয় আৰ ু
ৰসহঁত  অে কবাৰডব াং  ৰাত বাধ্া 
ৰদতয়।

Suspended, 

Blacklisted

উৰলয়াই ৰদয়া, 
কে ৰলি  ৰা

Associated/On-

boarded

কযাগদাে  ৰা 
/অে কবাডব  
 ৰা

None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় Both (1) and (2) (1) আৰু (2) দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

The Operator/ Supervisor can be 

onboarded on mutiple 

Enrolment Client without de-

association 

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  পৃথৰ  ৰণ 
ে ৰাল  ক ইবাটাও োমাাং ে 
ক্লাতয়ণ্টত ে কবাডব   ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 3 : োমাাং ে 
এতজঞ্চী োমাাং ে  
 মবচাৰীৰ অে কবাৰডব াং

Blacklisted Operator/Supervisor 

can be allowed to work using 

different Certificate

কে ৰলিত ৰখা সঞ্চাল /পযবতবক্ষ   
অেয এখে প্ৰমাণপত্ৰ সহায়ত  াম 
 ৰৰবলল ৰদয়া হয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What is the waiting time for 

Aadhaar generation?

আধ্াৰ ৰেমবাণৰ বাতব ৰ মাে 
সময় ৰ'ব লাতগ?

1 to 2 weeks
1ৰ পৰা 2 

সোহৰ ৰভতৰত Within 7 days
7 ৰদেৰ 
ৰভতৰত upto 90 days 90 ৰদেললত 6 months 6 মাহ 3
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What are the different types 

of Aadhaar Enrolment

আধ্াৰ োমাাং েৰ ৰবৰভন্ন 
প্ৰ াৰত ইটা ৰ  ৰ ?

Document-

based 

enrolment

দস্তাতবজ 
ৰভৰত্ত  
োমাাং ে

Document 

Based, 

Introducer 

Based, Head of 

Family Based 

and Child 

Enrolment

দস্তাতবজ 
ৰভৰত্ত , 

পৰৰচয় তব া 
ৰভৰত্ত , 

পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসয ৰভৰত্ত  
আৰ ুৰশশু 
োমাাং ে

Physical 

Enrolment
পাৰথবৱ োমাাং ে Online 

Enrolment
অেলাইে োমাাং ে 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which form needs to be filled 

by the resident for Aadhaar 

Enrolment

আধ্াৰৰ বাতব োমাাং ে  ৰৰবলল 
বাৰসন্দাই ইয়াতৰ ক ােখে ফমব 
পুৰাব লাতগ?

Aadhaar 

Enrolment/Corr

ection Form

আধ্াৰ 
োমাাং ে/শুধ্ৰ
ৰণ ফমব

Matriculation 

Form
কমৰি ৰ ফমব Registration 

Form
কৰৰজতষ্ট্ৰষযে ফমব Application Form আতবদে ফমব 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Mutiple Aadhaar Numbers are 

generated in case of mutiple 

Enrolments

এবাৰতল  কবৰছ োমাাং ে  ৰৰতল 
ক ইবাটাও আধ্াে েম্বৰ ৰেমবাণ 
 ৰা হ'ব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Aadhaar Number will be 

generated in 1 day

আধ্াৰ েম্বৰ এৰদেত ৰেমবাণ  ৰা 
হয়। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Acknowlegement Slip 

provided to the resident after 

Aadhaar Enrolment contains 

______________

আধ্াৰৰ বাতব োমাাং ে  ৰাৰ 
পাচত বাৰসন্দা  ৰদয়া স্বী ৃৰত 
ৰিপত ______________ থাত ।

EID (Enrolment 

ID)

EID (োমাাং ে 
ID)

Aadhaar 

Number
আধ্াৰ েম্বৰ

Photo of 

Enrolment 

Operator

োমাাং ে 
সঞ্চাল ৰ ফতটা

Photo of Proof 

of Address and 

Proof of Identity

ঠি ো আৰু 
পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণৰ 
ফতটা

1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

There is only one type of 

Aadhaar Enrolment i.e 

Document Based Enrolment

আধ্াৰ োমাাং ে মাত্ৰ এ  
প্ৰ াৰৰ: দস্তাতবজ ৰভৰত্ত  োমাাং ে। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

158
Chapter 4 : Aadhaar 

Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Who among the following is 

eligible to avail Aadhaar?

ইয়াতৰ ক ােজে আধ্াৰ কপাৱাৰ 
কযাগয?

Any citizen of 

India

ভাৰতৰ 
ৰযত াতো 
োগৰৰ 

Any individual 

who is 18 years 

and above

18 বছৰৰ 
ওপৰৰ 
ৰযত াতো বযৰি

Any resident 

who resided in 

India for a 

period of 182 

days or more

ভাৰতত 182 

ৰদে অথবা  
তাতল  কবৰছ 
ৰদে বসবাস 
 ৰা ৰযত াতো 
বাৰসন্দা

Any citizen of 

India who is a 

graduate

ভাৰতৰ ৰযত াতো 
োগৰৰ  ৰয এজে 
স্দাতত াত্তৰ

3
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Any resident who resided in 

India for a period of 182 days 

or more who posses required 

documents is eligible for 

Aadhaar Enrolment

ভাৰতত 182 ৰদে অথবা  তাতল  
কবৰছ ৰদে বসবাস  ৰা আৰ ু
প্ৰতয়াজেীয় দস্তাতবজ ৰযত াতো 
বাৰসন্দা আধ্াৰ োমাাং েৰ বাতব 
কযাগয

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Any citizen of India, even 

those who have been residing 

in a foreign country for the 

last one year, are eligible for 

Aadhaar.

ভাৰতৰ ৰযত াতো োগৰৰ , ৰয 
কযাৱা এবছৰৰ বাতব অেয কদশত 
বসবাস  ৰৰ আতছ, কতও ঁআধ্াৰৰ 
বাতব কযাগয।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Any resident who do not have 

any document or eligible for 

other types of enrolment can 

also be enrolled

োমাাং ে অেয প্ৰ াৰত ইটাৰ 
বাতব ক াতো দস্তাতবজ েথ া 
বাৰসন্দা এজতেও োলাাং ে  ৰৰব 
পাতৰ

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

In case of omission of 

Aadhaar number for reasons 

other than multiple Aadhaar 

numbers having been issued, 

residents shall be required to 

re-enrol. 

এটাতল  কবৰছ আধ্াৰ েম্বৰ 
থ াৰ বাৰহতৰ অেয  াৰণত 
আধ্াৰ েম্বৰ কোতপাৱাৰ কক্ষত্ৰত 
বাৰসন্দাই পুেৰ োমাাং ে  ৰৰব 
লাৰগব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following are 

mandatory in Document-

based Enrolment?

দস্তাতবজ ৰভৰত্ত  োমাাং েৰ বাতব 
ইয়াতৰ ক ােতটা অৰেবাযব?

The resident 

submits his POI 

(mandatory), 

POA 

(mandatory) 

and POR 

(optional)

বাৰসন্দাই 
ৰেজৰ 
পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণ 
(অৰেবাযব), 
ঠি োৰ 
প্ৰমাে 
(অৰেবাযব) আৰ ু
সম্বন্ধৰ প্ৰমাে 
(ইচ্ছা  ৰৰতল 
ৰদব পাতৰ) 

জমা  তৰ

An elected local 

body 

introduces the 

resident to the 

operator

ৰেববাৰচত  ৰা 
সাধ্াৰণ 
 ৰমটিতয় 
বাৰসন্দা  
সঞ্চাল ৰ 
সসতত পৰৰচয় 
 ৰাৰ

The father 

introduces his 

child

ৰপতৃজতে 
ৰশশুটিৰ 
পৰৰচয়  ৰাই

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

In which of the following 

types of enrolments involves 

resident submitting POI, POA 

and POR documents? 

ইয়াতৰ ক ােত ইটা োমাাং েৰ 
প্ৰ াৰৰ বাতব বাৰসন্দাই পৰৰচয়, 

ঠি ো আৰু সম্বন্ধৰ জমা  ৰৰব 
লাতগ?

Document-

based 

enrolment

দস্তাতবজ 
ৰভৰত্ত  
োমাাং ে

Introducer-

based 

enrolment

পৰৰচয় তব া 
ৰত্ত  োমাাং ে

Head of the 

family based 

enrolment

পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসয ৰভৰত্ত  
োমাাং ে

Child enrolment ৰশশু োমাাং ে 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following items 

of information related to 

introducer is captured in 

introducer-based enrolment?

I. Introducer’s name

II. Introducer’s Aadhaar 

number

III. Introducer's family details

IV. Introducer's educational 

qualification

V. Biometric information of 

introducer

পৰৰচয় তব া ৰভৰত্ত  োমাাং েত 
পৰৰচয় তব াৰ লগত জৰিত ইয়াতৰ 
ক ােত ইটা তথয কলাৱা হয়?

I. পৰৰচয় তব াৰ োম
II. পৰৰচয় তব াৰ আধ্াৰ েম্বৰ
III. পৰৰচয় তব াৰ পৰৰয়ালৰ তথয
IV. পৰৰচয় তব াৰ ৰশক্ষাৰ অহব তা
V. পৰৰচয় তব াৰ বয়'কমৰি  তথয

I, II and III I, II আৰ ুIII II, III and IV II, III আৰ ুIV I, II and V I, II আৰু V
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Who can become Introducer 

for facilitating Introducer 

Based Enrolment?

পৰৰচয় তব া ৰভৰত্ত  োমাাং েৰ 
বাতব পৰৰচয় তব া ক াে হ'ব পাতৰ?

Operator/Super

visor

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ
 

(a)Registrars’ 

Employees

(b)Elected local 

body members

(c)Members of 

local 

administrative 

bodies

(a)পঞ্জীয় ৰ 
 মবচাৰী
(b)ৰেববাৰচত 
সাধ্াৰণ 
 ৰমটিৰ সদসয
(c)সাধ্াৰণ 
প্ৰশাসৰে  
 ৰমটিৰ সদসয

(a)Influencers 

such as teachers

(b) Anganwadi 

Worker

© 

Representative 

of NGO

(a) ৰশক্ষ ৰ 
দতৰ 
প্ৰভাৱশালী 
বযৰি
(b) অাংগেবাদী 
 মী
© NGOৰ 
প্ৰৰতৰেৰধ্

Both (2) & (3) (2) আৰু (3) দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Can Operator/Supervisor can 

become Introducer ?

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  আতপাোৰ 
পৰৰচয় তব া হ;ব পাতৰ কে?

NO পাৰৰব YES কোৱাতৰ 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following refers 

to introducer-based 

enrolment?

ইয়াতৰ ক ােতটাতৱ পৰৰচয় তব া 
ৰভৰত্ত  োমাাং ে  বুজায়?

The resident 

submits his POI, 

POA and POR 

documents

বাৰসন্দাই 
ৰেজৰ 
পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণ, ঠি োৰ 
প্ৰমাে আৰ ু
সম্বন্ধৰ প্ৰমাে 
কদখুওৱা 
দস্তাতবজ জমা 
 ৰৰতছ

A health worker 

refers the 

resident to the 

operator

স্বাস্থয  মীতয় 
বাৰসন্দা  
সঞ্চাল ৰ 
ওচৰলল পঠাইতছ

The father 

introduces his 

child

ৰপতৃজতে 
ৰশশুটিৰ 
পৰৰচয়  ৰাইতছ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Who among the following is 

eligible for child enrolment?

ৰশশুৰ োমাাং েৰ বাতব ইয়াতৰ 
ক াে কযাগয?

Any child who is 

at least 4 years 

old and above

ৰেম্নতম 4 

বছৰ অথবা 
তাতল  কবৰছ 
বয়সৰ ৰশশু

Any child who is 

attending 

school

েুল সগ থ া 
ৰযত াতো ৰশশু

Any child who is 

less than 5 

years of age

5 বছৰতল  
 ম বয়সৰ 
ৰযত াতো ৰশশু

Any child who is 

between 5 and 

16 years of age

5 আৰু 16 বছৰৰ 
মাজৰ ৰযত াতো ৰশশু 3
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Any adult can be enrolled as a 

Child without capturing the 

Biometric Information, if the 

resident suggest.

এজে প্ৰােবয়েৰ বায়'কমৰি  তথয 
কোতলাৱাল  কতওঁ  ৰশশু ৰহচাতপ 
োমাাং ে  ৰৰব পাৰৰ, যৰদ 
বাৰসন্দাজতে পৰামশব ৰদতয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Biometric information is 

required for enrolment from 

all individuals including 

children below 5 years of age.

5 বছৰৰ তলৰ ৰশশুত  ধ্ৰৰ 
স তলাত  োমাাং েৰ বাতব 
বায়'কমৰি  তথযৰ প্ৰতয়াজে হয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following 

information is NOT required 

when enrolling for Aadhaar?

োমাাং ে  তৰাতত ইয়াতৰ ক ােতটা 
তথযৰ প্ৰতয়াজে েহয়?

Caste জাৰত Name োম Address ঠি ো Age বয়স 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following items 

of information is captured in 

HOF-based enrolment? 

I. Name of Head of the Family

II. Proof of Relationship (PoR) 

of resident and HoF

III. Head of Family’s Aadhaar 

number

IV. Biometric confirmation of 

the Head of Family at time of 

enrolment

পৰৰয়ালৰ মূল সদসযৰ ওপৰত 
ৰভৰত্ত  ৰৰ  ৰা োমাাং ে ইয়াতৰ 
ক ােতটা তথয কলাৱা হয়?

I. পৰৰয়ালৰ মূল সদসযৰ োম
II. বাৰসন্দা আৰ ুপৰৰয়ালৰ মূল 
সদসযৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ প্ৰমাণ
III. পৰৰয়ালৰ মূল সদসযৰ আধ্াৰ 
েম্বৰ
IV. োমাাং েৰ সময়ত পৰৰয়ালৰ 
মূল সদসযৰ বায়'কমৰি  ৰেিয়তা

I, II and III I, II আৰ ুIII II, III and IV II, III আৰ ুIV I and IV I আৰু IV
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What are the mandatory 

Document for Head of the 

Family based enrolment?

পৰৰয়ালৰ মূল সদসয ৰভৰত্ত  
োমাাং েৰ বাতব অৰেবাযবভাতৱ 
লগা দস্তাতবজখে ৰ ?

Proof of 

Relation (PoR) 

of resident and 

Head of the 

Family

বাৰসন্দা আৰ ু
পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসযৰ মাজত 
থ া সম্বন্ধৰ 
প্ৰমাণ

Head of Family 

Aadhaar 

Number 

পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসযৰ 
আধ্াৰ েম্বৰ

Qaulification 

Proof of 

Resident

বাৰসন্দাৰ 
ৰশক্ষাৰ 
অহব তাৰ প্ৰমাণ

Both (1) & (2) (1) আৰু (2) দতুয়াটা 4
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What are the mandatory 

Document for Child 

Enrolment? 

ৰশশুৰ োমাাং েৰ বাতব 
অৰেবাযবভাতৱ লগা দস্তাতবজখে ৰ ?

Date of Birth 

Proof 

জন্ৰ 
তাৰৰখৰ প্ৰমাণ

Aadhaar 

Number of any 

one parent

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
ৰযত াতো 
এজেৰ আধ্াৰ 
েম্বৰ

Proof of 

Relation of child 

and parent

ৰশশু আৰু ৰপতৃ-

মাতৃৰ মাজৰ 
সম্বন্ধৰ প্ৰমাণ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What address will be 

mentioned in the Enrolment 

Form in case of Child 

Enrolment

ৰশশুৰ োমাাং েৰ কক্ষত্ৰত 
োমাাং ে ফমবত ঠি োৰ ঠাইত 
ৰ  ৰলখা হ'ব?

Address of 

Enrolment 

Center

োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰৰ প্ৰমাণ

Address of the 

linked parent

জৰিত  সহ 
থ া ৰপতৃ-

মাতৃৰ ঠি ো

Address of 

Hospital where 

the child is born

ৰশশুটি জন্ 
কহাৱা 
ৰচৰ ৎসালয়ৰ 
ঠি ো

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Operator can charge any 

amount as he wants for the 

Aadhaar Enrolment

আধ্াৰ োমাাং েৰ বাতব সঞ্চালত  
ৰেজত ইচ্ছামতত ৰযত াতো মূলয 
ল'ব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Cost of Fresh Enrolment and 

Mandatory Biometric update 

are charged from the resident 

েতুে োমাাং ে আৰু 
অৰেবাযবভাতৱ  ৰা বায়'কমৰি  
আপতডটৰ মূলয বাৰসন্দাৰ পৰা 
কলাৱা হয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What actions will be taken 

against the 

Operator/Supervisor for 

charging more amount of 

money as prescribed by the 

Authority

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
ৰেধ্াৰণ  ৰা মূলযতল  কবৰছ মূলয 
ল'কল কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ 
কলাৱা হ'ব?

Blacklisting কে ৰলৰিাং FIR FIR Warning ৱাৰণবাং Either (1) & (2)
(1) আৰু (2)ৰ 
ক াতোবা এটা 4
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following refers 

to biometric details of a 

resident? 

ইয়াতৰ ক ােতটাতৱ এজে বাৰসন্দাৰ 
বায়'কমৰি  তথয  বুজায়?

Facial image মুখৰ ফতটা All ten 

fingerprints

আটাইত ইটা 
দহটা আঙুৰলৰ 
আঙুৰলৰ চাপ

Scans of both 

irises

দতুয়াটা 
আইৰৰচৰ কেে All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following refer 

to demographic details of a 

resident?

ইয়াতৰ ক ােতটাতয় এজে বাৰসন্দাৰ 
ঠি োৰ তথয  বুজায়?

Email ID and 

Mobile Number

ই-কমইল ID 

আৰু কমাবাইল 
েম্বৰ

Finger 

impression
আঙুৰলৰ চাপ Iris scan আইৰৰচ কেে All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Demographic Information 

required for Aadhaar 

Enrolment include the 

following

আধ্াৰ োমাাং েৰ বাতব 
প্ৰতয়াজেীয় ঠি ো তথযসমূহ সহতছ:

Race and Caste 
জাৰত আৰু 
উপজাৰত

Name, Address, 

Gender , Date 

of Birth, email 

and mobile 

number

োম, ঠি ো, 
জন্ৰ তাৰৰখ, 

ই-কমইল আৰু 
কমাবাইল েম্বৰ

Income of 

resident
বাৰসন্দাৰ আয় Medical history 

of resident

বাৰসন্দাৰ ৰচৰ ৎসা 
ইৰতহাস 2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

The enrolment operator shall 

_______________.

োমাাং ে 
সঞ্চালত _______________।

Collect hard 

copies of 

supporting 

documents 

submitted by 

the resident 

along with  the 

Enrolment Form

বাৰসন্দাই 
োমাাং ে 
ফমবৰ লগত 
ৰদয়া স তলা 
দস্তাতবজৰ 
হাডব   ৰপ ল'ব

Capture the 

biometric 

information, 

Demographic 

Information 

using the 

Enrolment 

software 

provided or 

approved by 

the Authority

প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
ৰদয়া অথবা 
অেুতমাদে 
 ৰা 
োমাাং ে 
চফট্তৱৰ 
বযৱহাৰ  ৰ ু
বায়'কমৰি  
আৰ ুঠি োৰ 
তথয ল'ব

Scan and store 

the hard copies 

with biometric 

and 

demographic 

details 

submitted by 

the resident in 

local harddisk

বাৰসন্দাই জমা 
 ৰা 
বায়'কমৰি  
আৰু ঠি োৰ 
প্ৰমাণৰ হাডব  
 ৰপসমূহ কেে 
 ৰৰ হাডব  
ৰডেত ৰাৰখব

Collect and 

record the 

demographic 

information in 

physical register

এখে কৰৰজিাৰত 
ঠি োৰ তথযসমূহ 
ৰলৰখ ৰাৰখব

2
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Which of the following 

requires mandatory update?

ইয়াতৰ ক ােতটাৰ অৰেবাযব 
আপতডটৰ প্ৰতয়াজে?

Correcting the 

name of the 

resident

বাৰসন্দাৰ োম 
শুধ্তৰাৱা

Updating the 

email Id

ই-কমইল Id 

আপতডট

Biometric 

information of 

child who has 

attained 5 

years of age

5 বছৰ কহাৱা 
ৰশশুৰ 
বায়'কমৰি  
তথয

Updating phone 

number
কফাে েম্বৰ আপতডট 3
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

What is de-duplication 

process in Aadhaar 

Generation Process?

আধ্াৰ ৰেমবাণ প্ৰৰিয়াত ৰড-

ডুৰেত ছে প্ৰৰিয়াতটা ৰ ?

Checking and 

rejecting any 

duplicate 

enrolments

ে ল 
োমাাং ে 
পৰীক্ষা  ৰৰ 
ো চ  ৰা

Copying the 

enrolment 

information as 

backup

োমাাং ে 
তথযৰখৰে কব -

আপ ৰহচাতপ 
 ৰপ  ৰা

Checking if any 

other person 

has the same 

address and 

rejecting the 

same

অেয বযৰিৰ 
এত ই ঠি ো 
আতছ কেৰ  
এই  থা 
পৰীক্ষা  ৰা 
আৰু যৰদ 
আতছ কততে 
ো চ  ৰা

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Identify the correct order of 

Aadhaar generation process.

I. Reject any duplicate 

enrolments

II. Upload the enrolment 

packet to CIDR

III. Authority generates the 

number

IV. Aadhaar number is 

communicated to the resident

V. Authority processes the 

enrolment data received 

আধ্াৰ ৰেমবাণ প্ৰৰিয়াৰ সঠি  
িমতটা ৰচোি  ৰ :

I. ৰযত াতো ে ল দস্তাতবজ ো চ 
 ৰ 
II. োমাাং ে কপত টতটা CIDRসল 
আপল'ড  ৰ 
III. প্ৰাৰধ্ ৰতণ েম্বৰতটা ৰেমবাণ  তৰ
IV. আধ্াৰ েম্বৰ বাৰসন্দা  ৰদয়া 
হয়
V. প্ৰাৰধ্ ৰতণ কপাৱা োমাাং েৰ 
ডাটাৰখৰে প্ৰৰিয়া  তৰ

II, III, V, I and IV
II, III, V, I আৰ ু
IV

III, I, IV, V and II
III, I, IV, V 

আৰ ুII
II, V, I, III and IV

II, V, I, III আৰু 
IV

II, I, V, III and V II, I, V, III আৰু V 3
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

In the event a resident does 

not possess any of the 

required supporting 

documents of proof, 

enrolment may be carried out 

through the 

___________________ 

mode(s).

যৰদ বাৰসন্দাৰ ওচৰত প্ৰমাণ 
ৰদবৰ বাতব ক াতো দস্তাতবজ োই, 

কততন্ত োমাাং ে 
___________________ পদ্ধৰতৰ 
জৰৰয়তত  ৰা হ'ব।

Introducer-based 

enrolment,

Head of Family 

(HoF) based 

enrolment

পৰৰচয় তব া 
ৰভৰত্ত  
োমাাং ে, 

পৰৰয়ালৰ মূল 
সদসয ৰভৰত্ত  
োমাাং ে

Operator-based 

enrolment,

Other 

enrolments

সঞ্চাল  
ৰভৰত্ত  
োমাাং ে, অেয 
োমাাং ে

Software 

provided 

enrolment,

Electronic 

format-based 

enrolment

চফট্তৱৰৰ 
দ্বাৰা  ৰা 
োমাাং ে, 

ইতলক্ট্ৰৰে  
ফতমবট ৰভৰত্ত  
োমাাং ে

EID-based 

enrolment,

Authority-based 

enrolment

EID ৰভৰত্ত  োমাাং ে, 

প্ৰাৰধ্ ৰণ ৰভৰত্ত  
েমাাং ে

1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Mandatory biometric update 

for child is ________.

ৰশশুৰ অৰেবাযব বায়'কমৰি  
আপতডটৰ বাতব ________ কলাৱা 
হয়।

Free of cost ৰবোমূলীয়া Rs. 10 10 ট া Rs. 15 15 ট া Rs. 20 20 ট া 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

In which of the following 

modes should be used 

resident to update his/her 

biometric details?

ৰেজৰ বায়'কমৰি  তথয আপাতডট 
 ৰৰবৰ বাতব বাৰসন্দাই ইয়াতৰ 
ক ােতটা পদ্ধৰত বযৱহাৰ  ৰৰব 
লাতগ?

Online mode অেলাইে পদ্ধৰত
Visiting 

enrolment 

centre

োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল সগ

All the given 

options

ইয়াতৰ 
আটাইত ইটা 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

How can a resident track the 

status of updates made to 

his/her Aadhaar details on 

Authority's website?

বাৰসন্দাই প্ৰাৰধ্ ৰণৰ কৱবচাইটত 
ৰেজৰ আধ্াৰ তথযৰ ওপৰত  ৰা 
আপতডটতবাৰ ক তেল  কি   ৰৰব 
পাতৰ?

Using Aadhaar 

Number only

আধ্াৰ েম্বৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ

Using EID 

printed on 

Aknowlegement 

 Slip or URN 

generated 

through SSUP 

Portal

স্বী ৃৰত ৰিপত 
ৰদয়া EID 

অথবা SSUP 

প'তটব লৰ দ্বাৰা 
ৰেমবাণ কহাৱা 
URN বযৱহাৰ 
 ৰৰ

Using mobile 

number only

কমাবাইল েম্বৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ

Details will be 

sent to the 

resident's email 

ID

বাৰসন্দাৰ ই-কমইল 
IDসল তথযসমূহ 
পঠিওৱা হ'ব

2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

The Aadhaar number may be 

communicated to residents in 

physical form, which includes 

_________________.

আধ্াৰ েম্বৰতটা পাৰথবৱভাতৱও 
বাৰসন্দা  ৰদব পৰা যাব পাতৰ, 

য'ত_________________থাৰ ব।
E-mail ই-কমইল Website কৱবচাইট SMS SMS Letter ৰচঠি 4
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Aadhaar Update request at 

Enrolment Center is confirmed 

only after 

____________________of the 

resident.

োমাাং ে ক ন্দ্ৰত আধ্াৰ আপতডটৰ 
বাতব  ৰা অেুতৰাধ্ 
বাৰসন্দাৰ____________________ৰ 
পাচততহ ৰেিয়  ৰা হয়।

Aadhaar based 

Biometric 

Confirmation

আধ্াৰ ৰভৰত্ত  
বায়'কমৰি  
ৰেিয়তা ৰদয়া

Signature চহী Photograph of 

the resisent

বাৰসন্দাৰ ফতটা 
ৰদয়া

Verbal 

Confirmation
মুতখতৰ ৰেিয়  ৰা 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Email Id and Mobile Number can 

be updated in Aadhaar Database 

by following mode?

ইয়াতৰ ক ােতটা পদ্ধৰত বযৱহাৰ  ৰৰ 
ই-কমইলId আৰু কমাবাইল েম্বৰ 
আপতডট  ৰৰব পাৰৰ?

Visiting 

Enrolment Center

োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল সগ SSUP Portal SSUP প'তটব ল Both the given 

options
ইয়াতৰ দতুয়াটা 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Address of the resident can be 

updated in Aadhaar Database by 

following mode(s)

আধ্াৰ ডাটাতবচত বাৰসন্দাৰ ঠি ো 
ৰেম্নৰলৰখত পদ্ধৰত বযৱহাৰ  ৰৰ 
আপতডট  ৰৰব পাৰৰ।

Visiting 

Enrolment Center

োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল সগ SSUP Portal SSUP প'তটব ল All the given 

options

ইয়াতৰ 
আটাইত ইটা 3
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Registered Mobile Number of 

the resident is mandatory to 

update Address through Online 

Mode- SSUP Portal

অেলাইে পদ্ধৰত-SSUP প'তটব ল বযৱহাৰ 
 ৰৰ ঠি ো আপতডট  ৰৰবলল 
বাৰসন্দাৰ পঞ্জীভুি সহ থ া কমাবাইল 
েম্বৰতটা অৰেবাযবভাতৱ প্ৰতয়াজেীয়

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Registered Mobile Number of 

the resident is mandatory to 

update new mobile number 

through Online Mode- SSUP 

Portal

অেলাইে পদ্ধৰত-SSUP প'তটব ল বযৱহাৰ 
 ৰৰ েতুে কমাবাইল েম্বৰ আপতডট 
 ৰৰবলল বাৰসন্দাৰ পঞ্জীভুি সহ থ া 
কমাবাইল েম্বৰতটা অৰেবাযবভাতৱ 
প্ৰতয়াজেীয়

Mobile Number 

cannot be 

updated using 

SSUP Portal

SSUP প'তটব ল 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
কমাবাইল েম্বৰ 
আপতডট  ৰৰব 
কোৱাৰৰ

Not required প্ৰতয়াজে োই Required প্ৰতয়াজে আতছ All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

OTP (One time password) is send 

on which mobile number while 

submitting the Address update 

through SSUP Portal

SSUP প'তটব ল বযৱহাৰ  ৰৰ ঠি ো 
জমা  তৰাতত ক ােতটা েম্বৰলল OTP 

(ওৱাে টাইম পাচৱডব ) পতঠাৱা হয়।

Mobile Number 

registered in 

Aadhaar

আধ্াৰত 
পঞ্জীভুি সহ 
থ া কমাবাইল 
েম্বৰ

Mobile Number 

of 

Operator/Supervi

sor

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ
 ৰ কমাবাইল 
েম্বৰ

Mobile Number 

of 

Spouse/Gaurdian

  

গৃৰহণী/অৰভভাৱ 
ৰ কমাবাইল 
েম্বৰ ৰদয় 

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Operator/Supervisor may 

update his/her own mobile 

number for all the update done 

by him/her.

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ৰেতজ  ৰা স তলা 
আপতডটৰ বাতব ৰেজৰ কমাবাইল 
েম্বৰ বযৱহাৰ  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Operator /Supervisor may add 

additional information in the 

system without resident concent

 বাৰসন্দাৰ অেুমৰত কোতলাৱাল  
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ৰচতিমত অৰতৰৰি 
তথয ৰদব পাতৰ

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Resident can get the updated 

Aadhaar through following 

modes using registered mobile 

number

পঞ্জীভুি সহ থ া কমাবাইল েম্বৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ বাৰসন্দাই ৰেম্নৰলৰখত 
পদ্ধৰতৰ সহায়ত আধ্াৰ আপতডট 
 ৰৰব পাতৰ।

Download e-

aadhaar

ই-আধ্াৰ 
ডাউেল'ড  ৰৰ

Download m-

aadhaar 

এম-আধ্াৰ 
ডাউেল'ড  ৰ 

Visit nearest 

cyber café 

ৰে টতম 
চাইবাৰ 
ক তফলল যাও 

Both (1) & (2) (1) আৰু (2) দতুয়াটা 4

201
Chapter 4 : Aadhaar 

Enrolment / Update Process 

অধ্যায় 4 : আধ্াৰ 
োমাাং ে/ আপতডট প্ৰৰিয়া

Resident can get the updation of 

Demographic Information using 

Postal Services

ডা  কসৱা বযৱহাৰ  ৰৰ বাৰসন্দাই 
ঠি োৰ তথয আপতডট  ৰৰব পাতৰ। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Record date of birth of the 

resident, indicating day, 

month and ___________ in 

the relevant field. 

প্ৰতয়াজেীয় ৰফল্ডত বাৰসন্দাৰ 
জন্ৰ তাৰৰখ ৰদয়  আৰ ুতাত 
ৰদে, মাহ আৰ ু___________ 

ৰদয় ।

Initial প্ৰাৰৰম্ভ Surname কশষ োম Year বছৰ Name োম 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If two documentary proofs 

produced by the enrollee 

have variation in the same 

name, the enrollee’s 

___________ should be 

recorded.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় এত টা 
োমত অন্তৰ থ া দখুে দস্তাতবজ 
ৰদতয় কততন্ত োমাাং ে াৰীৰ 
___________ কটা ৰলৰখব লাতগ।

Surname কশষ োম Father's name কদউতা ৰ োম Full name সিূণব োম Preferred name ভাললগা োম 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

____________ has to be 

recorded by the Enrolment 

Agency as declared by the 

enrollee in the box provided 

by recording Male, Female or 

Transgender. 

োমাাং ে এতজঞ্চীতয় 
োমাাং ে াৰীতয় ক াৱামতত কতওঁৰ 
____________ বা চত ৰলৰখব 
লাৰগব আৰ ুতাত পুৰুষ, মৰহলা 
অথবা ক্লীৱৰলাংগৰ ৰব ল্প থাৰ ব।

Date of Birth জন্ৰ তাৰৰখ Gender ৰলাংগ Residential 

address
ঘৰৰ ঠি ো Fingerprint আঙুৰলৰ চাপ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

For rural areas, which of the 

following fields can be left 

blank while recording the 

residential address?

গাৱলঁীী্যা এতল াৰ বাতব ঘৰৰ 
ঠি োতটা ৰদওঁতত ইয়াতৰ ক ােতটা 
ৰফল্ড খাৰল ৰখা হ'ব?

Address line 1 ঠি ো লাইে 1 Address line 2 ঠি ো লাইে 2 Pin Code ৰপে ক াড State ৰাজয 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Which of the following details 

should be entered in the 

address line 4 of the 

residential address?

ঘৰৰ ঠি োৰ ঠি ো লাইে 4ত 
ইয়াতৰ ক ােতটা তথয ৰদব লাৰগব?

Building or 

house number

ৰবৰল্ডাং অথবা 
ঘৰ েম্বৰ Street name গৰলৰ োম Landmark কলণ্ডমা ব Pin Code ৰপে ক াড 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Which of the following is used 

to retrieve pre-enrolment 

data?

োমাাং েৰ আগৰ ডাটাৰ পুেৰ 
আৰেবৰ বাতব ইয়াতৰ ক ােতটা 
বযৱহাৰ  ৰা হয়?

Pre-enrolment 

ID

োমাাং েৰ 
আগৰ ID

One time 

password

ওৱাে টাইম 
পাচৱডব Resident's name বাৰদন্দাৰ োম Aadhaar ID আধ্াৰ ID 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Name of the village/town/city 

(VTC) and Post Office field 

gets automatically populated 

when _______________ of 

the region is entered.

গাও/ঁটাউে/চহৰ আৰু প'ি 
অৰফচৰ োম ৰেতজ-ৰেতজই ভৰৰ 
যায় কযৰতয়া ঠাইখেৰ 
_______________কটা ৰদয়া হয়।

House number ঘৰৰ েম্বৰ Mandal মণ্ডল Mobile number কমাবাইল েম্বৰ Pin Code ৰপে ক াড 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Which of the following will 

you do when a resident is 

unable to provide the exact 

date of birth? 

যৰদ বাৰসন্দাই সঠি  জন্ৰ 
তাৰৰখ ৰদব কোৱাতৰ কততন্ত আপুৰে 
ইয়াতৰ ক ােতটা  ৰৰব?

Leave the field 

blank

ৰফল্ডতটা খাৰল 
ৰাৰখব

Enter the 

resident's 

zodiac sign

বাৰসন্দাৰ 
ৰাৰশতটা ৰদব

Enter the age 

as mentioned 

by the resident

বাৰসন্দাই 
ক াৱামতত 
বয়সতটা ৰদব

Enter the year 

of birth
জন্ৰ তাৰৰখ ৰদব 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

The _______________ must 

ensure that every operator 

has a copy of the critical 

points to be reviewed at the 

station during the review.

_______________এ এই  থা 
ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ যাতত 
প্ৰৰতজে সঞ্চাল ৰ ওচৰত কিচেত 
ডাটা পুেৰ পৰীক্ষা  তৰাতত মেত 
ৰাৰখবলগীয়া  থাৰখৰেৰ এটা  ৰপ 
থাত ।

Enrolling 

Agency 

Supervisor 

োমাাং ে 
এতজঞ্চী 
পযবতবক্ষ 

Introducer পৰৰচয় তব া Nodal officer কোতডল ৰবষয়া Resident বাৰসন্দা 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Operator needs to sign off 

every enrolment by providing 

their fingerprint and or 

______________.

সঞ্চালত  প্ৰৰততটা োমাাং ে ৰেজৰ 
আঙুৰলৰ চাপ আৰু 
______________ প্ৰদাে  ৰৰ 
চাইে অফ  ৰৰব লাতগ।

Mobile number কমাবাইল েম্বৰ Signature চহী Iris আইৰৰচ Original POI 

documents

আচল পৰৰচয় 
প্ৰমাণৰ দস্তাতবজ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Which of the following fields 

will be activated in case of 

Introducer-based verification?

পৰৰচয় তব া ৰভৰত্ত  োমাাং েত 
ইয়াতৰ ক ােতটা ৰফল্ড এৰক্টভ হ'ব?

Biometric বায়'কমৰি Introducer or 

HOF

পৰৰচয় তব া 
অথবা 
পৰৰয়ালৰ মূল 
মােুহজে

Address ঠি ো POI পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Enrolment Agencies must use 

Biometric Devices certified by 

___________ for capturing 

Biometric data.

োমাাং ে এতজঞ্চীতবাতৰ বায়'কমৰি  
ডাটা ল'বৰ বাতব ___________এ 
প্ৰমাণ  ৰা বায়'কমৰি  ৰডভাইচ 
বযৱহাৰ  ৰৰব লাতগ।

UIDAI UIDAI STQC STQC MNREGA MNREGA DoPT DoPT 2

214

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and Biometric 

Details 

অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

For fingerprint capture, the 

fingers have to be positioned 

correctly on the __________ 

to enable capture.

আঙুৰলৰ চাপ ল'বৰ বাতব 
__________আঙুৰলত ইটা ভালদতৰ 
থ'ব লাতগ যাতত ক প্সাৰ  ৰৰব 
পৰা যায়।

Paper  াগজ Ink pad ৰচয়াঁহী কপড Platen
আঙুৰলৰ চাপ 
কলাৱা কমৰচে

Fingerprinting 

pads

আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা 
কপড 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Fingerprints are best captured 

in standing position.

আঙুৰলৰ চাপ ৰথয় সহ থ া অৱস্থা 
আটাইতল  ভালদতৰ আতহ। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

For capturing facial image, 

______________ of the 

enrollee needs to be captured.

মুখৰ ফতটা ল'বৰ বাতব 
োমাাং ে াৰীৰ ______________ 

পৰা ফতটা কলাৱাতটা প্ৰতয়াজেীয়।
Frontal pose আগফালৰ প'জ Side pose

 াষৰপবৰা 
কলাৱা প'জ

Any 

comfortable 

pose

ৰযত াতো 
আৰামদায়  
প'জ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

It is difficult for human 

operators to analyse and 

recognise face images with 

__________________.  

মােৱ সঞ্চাল ৰ বাতব 
__________________ থ া মুখৰ 
ফতটাতবাৰ ৰচোি আৰু প্ৰৰিয়া 
 ৰাতটা অলপ  ঠিে।

Poor focus কবয়া ফ' াচ Poor expression
মুখা ৃৰত ভাল 
কোতহাৱা

Poor 

illumination

ভালদতৰ 
কপাহৰ কোতহাৱা Poor accessories কবয়া সামগ্ৰী 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the person normally wears 

glasses, it is recommended 

that the photograph be taken 

_______________. 

যৰদ এজে বযৰিতয় সাধ্াৰণতত 
চশমা ৰপতন্ধ কততন্ত কতওঁৰ ফতটাখে 
_______________  ল'বলল 
পৰামশব ৰদয়া হয়।

With glasses চশমাৰ  সসতত Without glasses
চশমা 
কোতহাৱাল Only eye ball এটা চকুৰ ফতটা None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

While capturing facial image, 

use of _____________ that 

cover any region of the face is 

not permitted.

মুখৰ ফতটা লওতত 
_____________ ৰযৰবলাত  মুখৰ 
ৰযত াতো অাংস ঢাৰ  ৰাতখ 
বযৱহাৰ  ৰৰবলল ৰদয়া েহয়।

Lighting লাইটিাং Make-up কম  আপ Accessories সামগ্ৰী Illumination কপাহৰ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To capture iris, 

________________ will 

handle the capture device.

আইৰৰচ ক প্সাৰ  ৰাৰ 
বাতব________________এ 
ক প্সাৰ  ৰা ৰডভাইচতটা চলাব।

Operator সঞ্চাল Enrollee োমাাং ে াৰী Nodal officer কোতডল ৰবষয়া EA supervisor
োমাাং ে এতজঞ্চীৰ 
পযবতবক্ষ 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

The iris capture procedure is 

sensitive to ___________ 

light.

আইৰৰচ ক প্সাৰ  ৰা প্ৰৰিয়াতটা 
___________ কপাহৰৰ ওপৰত 
সাংতবদেশীল।

Illumination উজ্জ্বল Ambient চাৰৰওফাতল পৰা Side  াষৰ পৰা Tube টিউব 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Accessories like 

______________ are allowed 

due to religious reasons while 

capturing facial image.

মুখৰ ফতটা লওতত 
___________ৰ দতৰ  সামগ্ৰী 
ধ্মীয়  াৰণৰ বাতব বযৱহাৰ 
 ৰৰবলল ৰদয়া হয়।

Eye patches চকুৰ কপটচ্ Lens কলঞ্চ Turban পাগুৰৰ Glasses ছশমা 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

For fingerprint capture, use 

the ______________ on 

fingerprint devices for 

positioning of fingers.

আঙুৰলৰ চাপ ক প্সাৰ  ৰাৰ বাতব 
আঙুৰলত ইটা  ৰসহঁতৰ ঠাইত 
থ'বৰ বাতব আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা 
ৰডভাইচত থ া______________ 

বযৱহাৰ  ৰ ।

Cloth provided
প্ৰদাে  ৰা 
 াতপাৰ Bars বাৰ Light লাইট Indicators ইৰণ্ডত টৰ 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Pre-enrolment data will get 

populated in the respective 

fields when you enter the 

___________________.

োমাাং েৰ আগৰ ডাটা 
প্ৰতয়াজেীয় ভৰৰ যাব কযৰতয়া 
আপুৰে ___________________ 

ৰদব।
Name োম Gender ৰলাংগ Pre-enrolment 

ID

োমাাং েৰ 
আগৰ ID

Date of birth জন্ৰ তাৰৰখ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If verification type is 

Introducer-based, 

_______________ of the 

Introducer has to be recorded.

যৰদ সতযাপেতটা পৰৰচয় তব া 
ৰভৰত্ত , কততন্ত পৰৰচয় তব াৰ 
_______________ ল'ব লাৰগব।

Aadhaar card 

number

আধ্াৰ  াডব  
েম্বৰ Name and UID োম আৰ ুUID Facial image মুখৰ ফতটা

Thumb 

impressions of 

both hands

দতুয়াটা হতৰ বুঢ়া 
আঙুৰলৰ চাপ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

_______________ sign off is 

activated in the software in 

case of biometric exceptions.

বায়'কমৰি  অপবাদৰ কক্ষত্ৰত 
চফট্তৱৰত _____________ চাইে 
অফ এৰক্টভ সহ যায়।

Supervisor’s পযবতবক্ষ Operator's সঞ্চাল Introducer's পৰৰচয় তব া Registrar's পঞ্জীয় 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To capture _________, the 

capture device should use 

auto focus and auto-capture 

functions.

_________ ক প্সাৰ  ৰাৰ বাতব 
কলপ্সাৰ  ৰা ৰডভাইচতটাতৱ অট' 

ফ' াচ আৰু অট' ক প্সাৰ সবৰশিয 
বযৱহাৰ  ৰৰব লাতগ।

Fingerprint আঙুৰলৰ চাপ Facial image মুখৰ ফতটা Iris আইৰৰচ None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Accessories like 

______________ are allowed 

due to medical reasons while 

capturing facial image.

মুখৰ ফতটা লওতত 
___________ৰ দতৰ সামগ্ৰী 
ৰচৰ ৎসাজৰেত  াৰণৰ বাতব 
বযৱহাৰ  ৰৰবলল ৰদয়া হয়।

Turban পাগুৰৰ Fringes  পালৰ চুৰল Eye patches চকুৰ কপটচ্ Make-up কম  আপ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the significant part of iris is 

not visible in iris capture, the 

feedback provided by 

software is called 

___________________.

যৰদ আইৰৰচ ক প্সাৰ আইৰৰচৰ 
ভাতলমাে অাংশ কদখা কযাৱা োই 
কততন্ত চফট্তৱতৰ ৰদয়া 
সঁহাৰৰ ___________________ 

বুৰল ক াৱা হয়।

Illumination কপাহৰ Gaze incorrect কগজ ইে াতৰক্ট Pupil dilation
ৰপউৰপল 
ডাতয়তলষযে Occlusion অ লুযষযে 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

For a child below 5 years, the 

biometric of linked 

___________ has to be 

captured.

5 বছৰৰ তলৰ শুশুৰ বাতব 
জৰিত সহ থ া___________ৰ 
বায়তমৰি  ল'ব লাতগ।

Operator সঞ্চাল Parent or 

relative

ৰপতৃ-মাতৃ 
অথবা 
সম্বন্ধীয় বযৰি

Birth certificate জন্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To clean the platen of the 

fingerprint device, use 

___________ cloth 

periodically.

আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা কমৰচেৰ 
কেতটেখে চফা  ৰাৰখবলল মাতজ 
মাতজ___________  াতপাৰ 
বযৱহাৰ  ৰ ।

Denim কডৰেম Lint-free cloth
ৰলণ্ট েথ া 
 াতপাৰ Flannel cloth কেতেল  াতপাৰ Fur ফাৰ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

There should not be 

__________________ on the 

platen while capturing 

fingerprints.

আঙুৰলৰ চাপ লওতত কেতটেত 
ক াতো __________________ 

থাৰ ব কোৱাৰৰব।

Proper 

conditions
সঠি  অৱস্থা Sufficient light

পযবাে 
পৰৰমােৰ 
কপাহৰ

Shadow of the 

operator
সঞ্চাল ৰ চা Direct light 

shining 

কপােপটীয়া কপাহৰ 
পৰা 4

233

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and Biometric 

Details 

অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Ensure that the fingers are 

placed ____________ is 

placed well on the scanner.

এই  থা ৰেৰিত  ৰ  যাতত 
আঙুৰলত ইটা কেোৰৰ 
____________  ভালদতৰ কথাৱা 
হয়।

Straight and tip 

of the finger

কপােল  আৰ ু
আঙুৰলৰ 
আগতটা

Flat and till the 

top joint of the 

finger 

কচতপটাল   
আঙুৰলৰ 
ওপৰৰ 
গাঁঠিতটাললত 

Diagonally and 

cloth

পথাৰলল  
 াতপাৰৰ 
ওপৰত

None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Fingers not positioned 

correctly is a/an 

____________.

ভালদতৰ কোতথাৱা আঙুৰল সহতছ 
এটা____________।

Automatic 

capture

অটতমটি ভাতৱ 
ক প্সাৰ

Actionable 

feedback by 

software

চফট্তৱতৰ 
ৰদবপৰা সঁহাৰৰ

Smudged 

fingerprint

ভালদতৰ েুঠা 
আঙুৰলৰ চাপ Enrollee position

োমাাং ে াৰীৰ 
অৱস্থা 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

During facial image capture, 

the focus of the capture 

device should not suffer from 

_________________.

মুখৰ ফতটা লওতত ক প্সাৰ  ৰা 
ৰডভাইচৰ ফ' াচতটাৰ ওপৰত 
_________________ৰ প্ৰভাৱ 
পৰৰব কোৱাৰৰব।

Motion blur or 

radial distortion

ম'ষযে োৰ 
অথবা 
কৰৰডতয়ল 
ৰডিৰষযে

Over or under 

exposure

কজাখতল  
কবৰছ অথবা 
 ম 
এক্সপ'জাৰ পাব

Unnatural 

coloured 

lighting

প্ৰা ৃৰত ভাতৱ 
েপৰা কপাহৰ All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the resident declares the 

date of birth without any 

documentary evidence, you 

need to record date of birth 

and __________________.

যৰদ বাৰসন্দাজতে ক াতো দস্তাতবজৰ 
প্ৰমাণ ৰেৰদয়াল  জন্ৰ তাৰৰখতটা 
 য় কততন্ত আপুৰে জন্ৰ তাৰৰখ 
আৰ_ু_________________।

Check the 

"Verified" box

"সতযাপে 
 ৰা সহতছ" 

বক্সতটা কছ  
 ৰৰব লাতগ

Should not 

check the 

"Verified" box

"সতযাপে 
 ৰা সহতছ" 

বক্সতটা কছ  
 ৰৰব োলাতগ

Enter the date 

manually

কেতজই 
তাৰৰখতটা ৰদব 
লাতগ

Approximate 

the age

বয়সতটা সঠি ভাতৱ 
ৰদব লাতগ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To record the gender of an 

applicant as 'Male', you need 

to select ___________ letter 

from the box provided.

এজে বাৰসন্দাৰ ৰলাংগ "পুৰুষ" 

ৰদবলল আপুৰে বা চত থ া 
___________আখৰটি কছ   ৰৰব 
লাতগ।

M M F F T T
None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

___________________ needs 

to be captured in address line 

5 of the residential address.

ঘৰৰ ঠি োৰ ঠি ো লাইে 5ত 
___________________ৰ োম 
ৰদয়াতটা প্ৰতয়াজে।

C/o person's 

name

অৰভভাৱ ত্বত 
থ া বযৰিৰ 
োম

Building number ৰবৰল্ডাং েম্বৰ Landmark কলণ্ডমা ব Mohalla/ 

Locality/ Post 
গৰল/ চুবুৰৰ/প'ি 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Registrar/EA should ensure 

beforehand that the Pin 

Numbers of the region in 

which enrolment is to be 

carried out are completely 

and correctly captured in 

_____________________.

পঞ্জীয় /োমাাং ে এতজঞ্চী এই  থা 
আগতীয়াল  ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ 
কয োমাাং ে  ৰা ঠাইৰ ৰপে 
েম্বৰ 
_____________________ত 
সিূণবল  আৰ ুশুদ্ধভাতৱ ৰদয়া 
আতছ।

Software PIN 

Master

চফট্তৱৰ 
PINমািাৰ

Pre-enrolment 

ID

োমাাং েৰ 
আগৰ ID

CIDR PIN CIDR PIN Proof of Address ঠি োৰ প্ৰমাণ 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

___________ used for facial 

image capture should be 

switched off during iris 

capture.

মুখৰ ফতটা লওতত বযৱহাৰ  ৰা 
___________ আইৰৰচ ক প্সাৰ 
 তৰাতত বন্ধ  ৰৰ ৰদব লাতগ।

Table fan কটবুল কফে Table light কটবুল লাইট Auto focus অট' ফ' াচ Mobile phone কমাবাইল কফাে 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Poor illumination has a high 

impact on the performance of 

________________.

কবয়া  উজ্জ্বলতাই 
________________ৰ ওপৰত 
বহুত কবয়াল  প্ৰভাৱ কপলায়।

Retrieving pre-

enrolment ID

আগৰ 
োমাাং ে ID 

অো

Fingerprint 

capture

আঙুৰলৰ চাপ 
কলাৱা Iris capture

আইৰৰচৰ 
ফতটা কলাৱা Face recognition মুখ ৰচোি  ৰা 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To capture facial image of a 

child, it is acceptable that the 

child ________________.

ৰশশুৰ মুখৰ ফতটা ল'বলল এইটি 
গ্ৰহণতযাগয কয 
ৰশশুটি ________________।

Can be 

captured along 

with the 

parent's face

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
মুখৰ লগতত 
ৰশশুটিৰ ফতটা 
কলাৱা হয়

Can sit on 

parents' lap 

without 

capturing 

parent's facial 

image

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
ক াচত 
বহুৱাই 
কতঁওতলা ৰ 
ফতটা   
কোতলাৱাল  
ৰশশুটিৰ ফতটা 
কলাৱা হয়

Sleeps on the 

bed if available

যৰদ ৰবচো 
আতছ কততন্ত 
তাত  শুৱাই 
ফতটা কলাৱা হয়

Stands on the 

enrolling table 

so that 

fingerprints can 

be captured at 

least

োমাাং ে কটবুলত 
ৰথয়  ৰাব লাতগ 
যাতত ৰেম্নতম 
আঙুৰলৰ চাপত ইটা 
ল'ব পৰা হয়

2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

_________________ needs to 

be checked for any capture 

that fails. 


যৰদ ক াতো ক প্সাৰ বযথব হয় 
কততন্ত _______________পৰীক্ষা 
 ৰৰব লাতগ।

Actionable 

feedback
ৰদবলগা সঁহাৰৰ Automatic 

capture

অট'কমটি  
ক প্সাৰ

Smudged 

fingerprint

ভালদতৰ েুঠা 
আঙুৰলৰ চাপ Accessories সামগ্ৰী 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Iris pattern of each eye is not 

correlated and gives 

___________ biometric 

feature sets.

প্ৰততয  চকুৰ আইৰৰচত কপটাণব 
এত ই েহয় আৰ ুই 
___________বায়'কমৰি  সবৰশিযৰ 
সাংহৰত ৰদতয়।

One unique এটা ৰবৰশি Two 

independent
দটুা স্বাধ্ীে Three 

dependent
ৰতৰেটা অধ্ীে None of the 

given options
ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the resident is looking away 

while capturing Iris, the 

actionable feedback given by 

software is ____________.

আইৰৰচ ক প্সাৰ  তৰাতত যৰদ 
এজে বাৰসন্দাই অেযফাতল চাই 
আতছ কততন্ত চফট্তৱতৰ ৰদবলগা 
সঁহাৰৰতটা  সহতছ____________।

Occlusion অ লুযষযে Pupil dilation
ৰপউৰপল 
ডাতয়তলষযে Gaze incorrect কগজ ইে াতৰক্ট Iris not in focus

আইৰৰচত ফ' াচ 
কহাৱা োই 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

The ____________ document 

produced by an individual 

needs to be verified before 

recording the residential 

address in case of document-

based verification.

দস্তাতবজ ৰভৰত্ত  সতযাপেৰ কক্ষত্ৰত 
ঘৰৰ ঠি ো ৰদয়াৰ আগতত 
বাৰসন্দাই ৰদয়া____________ 

দস্তাতবজখেৰ সতযাপে  তৰাৱাতটা 
প্ৰতয়াজেীয়।

Date of Birth জন্ৰ তাৰৰখ Proof of address ঠি োৰ প্ৰমাণ Proof of identity পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ Caste Certificate জাৰতৰ প্ৰমাণপত্ৰ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the actionable feedback 

given by software is 'Pose', 

then the yaw angle in output 

image is greater than 

__________________.

যৰদ চফট্তৱতৰ ৰদবলা সঁহাৰৰতটা 
সহতছ "প'জ" কততন্ত আউটপুট 
ফতটাৰ ইয়াও এাংগল 
________________তল  কবৰছ 
হয়।

12.7 degrees 12.7 ৰডৰগ্ৰ 10.3 degrees 10.3 ৰডৰগ্ৰ 11.5 degrees 11.5 ৰডৰগ্ৰ 13.8 degrees 13.8 ৰডৰগ্ৰ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

________________ from the 

following is/are best captured 

in standing position.

ৰথয় সহ থ া অৱস্থাত ইয়াতৰ 
ৰভতৰত 
________________আটাইতল  
ভালদতৰ ক প্সাৰ  ৰা হয়।

Iris আইৰৰচ Facial image মুখৰ ফতটা Fingerprint আঙুৰলৰ চাপ Palm print তলুৱাৰ চাপ 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

An initial _______________ 

to provide feedback to the 

operator during the capture 

procedure.

ক প্সাৰ প্ৰৰিয়াত সঞ্চাল   
সঁহাৰৰ ৰদবলল এটা 
প্ৰাৰৰম্ভ _______________।

Automatic 

capture will be 

taken

অট'কমটি  
ক প্সাৰ  ৰা 
হ'ব

Image quality 

assessment 

would be done

ইতমজৰ 
গুণাগুণ 
পৰীক্ষা  ৰা 
হ'ব

Image effects 

will be 

suggested

ইতমজৰ 
ইতফক্টৰ 
পৰামশব ৰদয়া 
হ'ব

Actionable 

feedback by 

software will be 

provided

চফট্তৱতৰ ৰদবপৰা 
সঁহাৰৰ প্ৰদাে  ৰা 
হ'ব

2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To instruct the resident to 

open the eyes wide for IRIS 

scan, the operator can even 

tell the resident to 

_________________.

এজে বাৰসন্দা  কতওঁৰ IRIS কেেৰ 
বাতব চকু ভালদতৰ কমৰলবলল এজে 
সঞ্চালত  বাৰসন্দাজে  
_________________ও  'ব 
পাতৰ।

Smile হাঁৰহ চাবলল Look diagonally পথাৰলল  চাবলল Look angry খঙত চাবলল Look above ওপৰলল চাবলল 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If verification type is 

Documents-based, 

appropriate ____________ 

document(s) is/are to be 

selected from the drop down 

depending on the document 

produced by the resident and 

verified by the verifier.

যৰদ সতযাপেৰ প্ৰ াৰতটা দস্তাতবজ 
ৰভৰত্ত  কততন্ত বাৰসন্দাই অো আৰু 
সতযাপে তব াই সতযাপে  ৰা 
দস্তাতবজৰ ওপৰত ৰভৰত্ত েপ 
ডাইে কমণুযৰ পৰা 
সঠি ____________ ৰেববাচে 
 ৰৰব লাতগ।

Proof of identity পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ Proof of address ঠি োৰ প্ৰমাণ Both (1) and (2)
(1) আৰু (2) 

দতুয়াটা UID UID 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If the resident possesses 

______________, then the 

receipt number should be 

recorded in the field. Else 

mark as N/A.

যৰদ বাৰসন্দাৰ 
ওচৰত______________আতছ 
কততন্ত ৰৰচদৰ েম্বৰতটা ৰফল্ডত 
ৰলৰহ থ'ব লাতগ অেযথা N/A ৰদব 
লাতগ।

Pre-enrolment 

ID

োমাাং েৰ 
আগৰ ID

Gender receipt ৰলাংগৰ ৰৰচদ DoB certificate

জন্ৰ 
তাৰৰখৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ

NPR receipt NPR ৰৰচদ 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Although any fingerprint is 

OK, but it is advisable to use 

either _______________ of 

either hand for sign off.

যৰদও ৰযত াতো আঙুৰলৰ চাপ 
বযৱহাৰ  ৰৰতল  সহ যাব, তথাৰপও 
চাইে অফ  ৰাৰ বাতব ৰযত াতো 
হাতৰ_______________বযৱহাৰ 
 ৰৰবলল পৰামশব ৰদয়া হয়।

Iris and facial 

image

আইৰৰচ আৰু 
মুখৰ ফতটা

Thumb or index 

finger

বুঢ়া আৰ ু
তজব েী আঙুৰল

Baby finger or 

ring finger

ক ঞা আৰু 
অোৰম া 
আঙুৰল

Two thumbs দটুা বুঢ়া আঙুৰল 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Introducer needs to give his 

or her _____________ for 

approved records.

পতৰাচয় তব াই অেুতমাৰদত কৰ ডব ৰ 
বাতব কতওঁৰ _____________ ৰদব 
লাতগ।

Signature চহী Iris আইৰৰচ Facial image মুখৰ ফতটা Fingerprint আঙুৰলৰ চাপ 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Enrolment Agencies must use 

Biometric devices certified by 

____________ for capturing 

biometric data.

োমাাং ে এতজঞ্চীতবাতৰ বায়'কমৰি  
ডাটা ল'বৰ বাতব ___________এ 
প্ৰমাণ  ৰা বায়'কমৰি  ৰডভাইচ 
বযৱহাৰ  ৰৰব লাতগ।

CIDR CIDR OSI OSI
Enrolment 

stations
োমাাং ে কিচে UIDAI UIDAI 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Check the fingerprint devices 

periodically for 

______________ getting 

captured.

আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা ৰডভাইচতবাৰ 
 ৰেয়মীয়াল ______________ৰ 
বাতব পৰীক্ষা  ৰ  যাতত ক প্সাৰ 
 ৰৰব পৰা হয়।

Scratches আঁতচাৰ Out of focus 

images

ফ' াচ েথ া 
ফতটা

Only partial 

images

ক ৱল আধ্া 
ফতটা All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

To capture facial image, the 

capture device should use 

_____________________ 

functions.

মুখৰ ফতটা ল'বলল ক প্সাৰ  ৰা 
ৰডভাইতচ_____________________ 

সবৰশিয বযৱহাৰ  ৰৰব লাতগ।
Cropping িৰপাং Auto focus and 

auto-capture

অট' ফ' াচ 
আৰ ুঅট' 

ক প্সাৰ
Change shape আ াৰ সলাও 

Maximum 

number of 

captures

ক প্সাৰ  ৰা 
অৰধ্ তম সাংখযা 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
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When image quality is Pass or 

if maximum number of 

captures is exhausted while 

capturing facial image, the 

operator should 

__________________.

কযৰতয়া ফতটাৰ গুণতটা সহতছ পাচ 
অথবা মুখৰ ফতটা লওতত বযৱহাৰ 
 ৰৰব পৰা অৰধ্ তম ক প্সাৰৰ 
সাংখযা কশষ সহতছ, কতৰতয়া সঞ্চালত  
__________________লাতগ।

Change the 

camera

ক তমৰাতটা 
সলাব

Collect the 

passport size 

photo of the 

enrollee

োমাাং ে াৰীৰ
 পৰা পাচপ'টব  
ফতটা এখে 
ল'ব

Ask the 

enrollee to take 

a selfie

োমাাং ে াৰী 
 এখে কচলৰফ 
  ল'বলল  'ব

Move on to the 

next step
আগৰ কিপলল যাব 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

The name of the person 

should be entered 

___________ in the field 

provided for name.

বযৰি এজেৰ োম 
___________ৰদয়া োমৰ বাতব 
থ া ৰফল্ডত ৰদব লাতগ।

With titles উপাৰধ্ৰ লগত With salutations
কচলুতটষযেৰ 
লগত In full সিূণবৰূতপ All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If two documentary proofs 

produced by the enrollee 

have variation in the same 

name with initials and full 

name, the _____________ 

should be recorded.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় ৰদয়া দটুা 
দস্তাতবজৰ প্ৰমাণত এত টা োমতত 
সাংৰক্ষে আৰু সিূণব োমত 
ৰবৰভন্নতা কদখা যায় 
কততন্ত_____________কটা কৰ ডব  
 ৰৰব লাতগ।

Enrolling 

agency's 

fingerprint

োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ 
আঙুৰলৰ চাপ

Enrollee's full 

name

োমাাং ে াৰীৰ
 সিূণব োম

Registrar's 

thumb 

impression

পঞ্জীয় ৰ বুঢ়া 
আঙুৰলৰ চাপ Operator's iris সঞ্চাল ৰ আইৰৰচ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

The ______________ to local 

language needs to be 

manually corrected due to 

phonetics and other reasons.

সাধ্াৰণভাতৱ বযৱহাৰ  ৰা ভাষাৰ 
______________ ফ'কেটিক্স আৰ ু
অেযােয  াৰণৰ বাতব কমেুতৱৰল 
শুধ্ৰাব লাতগ।

Transliteration িাঞ্চৰলটাতৰষযে Postal Index 

Number Code

প'কিল ইতণ্ডক্স 
েম্বৰ ক াড CIDR PIN CIDR PIN Enrolment ID োমাাং ে ID 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

During review of enrolment 

data with resident, operator 

must read out 

_________________ to the 

resident before the operator 

finishes the enrolment.

বাৰসন্দাৰ লগত োমাাং ে ডাটা 
পুেৰ পৰীক্ষা  তৰাতত সঞ্চালত  
োমাাং ে কশষ  ৰাৰ আগত 
বাৰসন্দাজে _________________ 

পৰঢ় ৰদব লাতগ।

Spelling of 

resident's name

বাৰসন্দাৰ 
োমৰ বাোে Date of birth জন্ৰ তাৰৰখ

Address 

including Pin 

Code, building, 

VTC, state

ৰপে ক াড, 

ৰবৰল্ডাং, VTC, 

ৰাজযৰ সসতত 
সিূণব ঠি ো

All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

Identify the order of capturing 

fingerprints.

I. Two thumbs

II. All four fingers of left hand

III.All four fingers of right hand

আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা প্ৰৰিয়াটা 
ৰচোি  ৰ :

I. দটুা বুঢ়া আঙুৰল
II. বাওঁহাতৰ চাৰৰটা আঙুৰল
III. কসাঁহাতৰ চাৰৰটা আঙুৰল

III, II and I III, II আৰ ুI II, III and I II, III আৰ ুI I, II and III I, II আৰু III Any order ৰযত াতো প্ৰ াতৰ 2
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

During iris capture, operator 

must instruct the resident to 

___________________.

আইৰৰচ ক প্সাৰ  তৰাতত সঞ্চালত  
বাৰসন্দা ___________________ৰে
তদবশ ৰদব লাতগ।

Look straight 

into the camera

ক তমৰালল   
কপােল  চাবলল

Open the eyes 

wide 

চকু ডাঙৰল  
কমৰলবলল Do not blink

চকু টিপ 
োমাৰৰবলল

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

If a document furnished by a 

resident is not in the drop 

down list of Proof of Identity 

in enrolment, then it is not an 

acceptable Proof of Identity 

document and the resident 

would either require a valid 

Proof of Identity or 

____________ for enrolment 

in such case.

যৰদ বাৰসন্দাই ৰদয়া দস্তাতবজখে 
োমাাং েৰ সময়ত অহা পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণৰ েপ ডাউে ৰলিত োই, 

কতৰতয়া ই গ্ৰহেতযাগয পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণ েহয় আৰু কততে কক্ষত্ৰত 
োমাাং েৰ বাতব বাৰসন্দাজতে সবধ্ 
পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণৰ প্ৰতয়াজে হ'ব 
অথবা____________ৰ প্ৰমাণৰ 
প্ৰতয়াজে হ'ব।

An introducer
এজে 
পৰৰচয় তব া Proof of address ঠি োৰ প্ৰমাণ

Certificate 

signed by 

gazetted officer

কগতজতটড 
ৰবষয়াই চহী 
 ৰা প্ৰমাণপত্ৰ

A supervisor এজে পযবতবক্ষ 1
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বায়'কমৰি  তথয কলাৱা

In case of difference in the 

name declared and the one in 

POI document, the name as 

declared by the resident may 

be recorded by the Enrolment 

Agency, if 

____________________

যৰদ বাৰসন্দাই ক াৱা োম আৰু 
পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণত থ া োমৰ 
মাজত পাথব য আতছ, কততন্ত 
োমাাং ে এতজঞ্চীতয় বাৰসন্দাই 
ক াৱা োমতটা ৰলৰখব, 

যৰদতহ____________________।

The enrollee 

seems to be 

true to himself

োমাাং ে াৰী 
ৰেজৰ প্ৰৰত 
সতযবাদী কযে 
লাতগ

The difference 

is only in 

spelling and/or 

last name to be 

written prior to 

first name

এ মাত্ৰ 
পাথ যতটা 
বাোেত 
আতছ/কশষ 
োমতটা প্ৰথম 
োমতটাৰ 
আগত ৰলখা 
আতছ

The resident 

has lost all his 

original 

documents

বাৰসন্দাই 
ৰেজৰ স তলা 
আচল 
প্ৰমাণপত্ৰ 
কহৰুৱাইতছ

UIDAI ROs UIDAIৰ ROs 2
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In the case of child below 5 

years, the ___________ of 

parent/relative has to be 

linked and preferably 

_________ if both the parents 

are alive.

In the case of child below 5 

বছৰৰ তলৰ ৰশশুৰ কক্ষত্ৰত, ৰপতৃ-

মাতৃৰ/সম্বন্ধীয় 
বযৰিৰ___________ ৰলাং   ৰা 
হ'ব লাৰগব আৰ ু
পৰাপক্ষত_________ৰ যৰদ ৰপতৃ-

মাতৃ দতুয়াজতেই জীৰৱত।

EID/UID, mother EID/UID, মাতৃ Aadhaar 

number, father

আধ্াৰ েম্বৰ, 

কদউতা 
Pre-enrolment 

ID, guardian

োমাাং েৰ 
আগৰ ID, 

অৰভভাৱ 
CIDR PIN, father CIDR PIN, ৰপতৃ 1
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অধ্যায় 5 : ঠি ো আৰু 
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If the child’s father or mother 

or guardian has/have not 

enrolled and/or do/does not 

possess UID at the time of 

enrolment, the enrolment of 

that child ___________.

যৰদ ৰশশুটিৰ ৰপতৃ অথবা মাতৃৰ 
অথবা অৰভভাৱ ৰ োমাাং ে 
কহাৱা োই আৰু কসইবাতব 
োমাাং েৰ সময়ত UID োই কততন্ত 
কসই ৰশশুটিৰ 
োমাাং ে___________।

Can be done 

with 

recommendatio

n from Nodal 

officer

কোতডল 
ৰবষয়াৰ 
অেুমৰত ল'কল 
 ৰৰব পাৰৰ

Cannot be done
 ৰৰব পৰা 
োযাব

Can be done by 

providing proof 

of identity of 

the parents

ৰপতৃ-মাতৃৰ 
ঠি োৰ প্ৰমাণ 
ৰদ  ৰৰব পাৰৰ

Needs to be 

done by the 

Registrar

পঞ্জীয়ত   ৰৰব লাতগ 2

269

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and Biometric 

Details 
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The Enrolment Agency shall 

inform the resident that his or 

her demographic and 

biometric information shall be 

used for generation of 

_________________.

োমাাং ে এতজঞ্চীতয় বাৰসন্দা  
জোব কয কতও/ঁতাইৰ ঠি ো 
আৰ ুবায়'কমৰি  তথযতবাৰ 
_________________ ৰ বাতব 
বযৱহাৰ  ৰা হ'ব।

Biometric 

access at 

workplace

 ামৰ ঠাইত 
বায়'কমৰি  
থাৰ ব লাৰগব

Passport and 

PAN

পাচপ'টব  আৰু 
PAN

Aadhaar and 

authentication

আধ্াৰ আৰু 
সতযাপে

Bank accounts 

and CIBIL score

কবাং  এ াউণ্ট আৰু 
CIBIL ে'ৰ 3
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When fingerprint capture 

fails, the operator should 

check which of the following 

actionable feedback is 

provided by the software?

যৰদ আঙুৰলৰ চাপ কলাৱাত বযথব 
হয় কতৰতয়া সঞ্চালত  ইয়াতৰ 
ক ােতটা চফট্তৱতৰ ৰদবপৰা সঁহাৰৰ 
কছ   ৰৰব লাতগ?

Finger not 

positioned 

correctly

আঙুৰল 
ভালদতৰ 
ঠাইত পৰা োই

Too much 

pressure

বহুত কজাৰ 
ৰদয় 

Excessive 

moisture and 

excessive 

dryness

অৰতমাত্ৰা  
ঘাৰম থ া 
আৰু অৰতমাত্ৰা 
শু াই থ া

All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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In case of additional fingers 

while capturing fingerprint, 

the additional finger has to be 

_________________.

আঙুৰলৰ চাপ লওতত অৰতৰৰি 
আঙুৰল থাৰ তল কসই অৰতৰৰি 
আঙুৰলতটা _________________।

Captured and 

framed

ক প্সাৰ  ৰৰ 
কেম  ৰৰব 
লাতগ

Capture the 

additional 

finger 

separately and 

mention in the 

Others column 

of the drop-

down menu

অৰতৰৰি 
আঙুৰলতটা 
ক প্সাৰ  ৰ  
আৰ ুেপ 
ডাউে কমেুযৰ 
পৰা অেয 
ৰেববাচে  ৰৰব 
লাতগ

Ignored and the 

main five 

fingers have to 

be captured

বাদ ৰদব লাতগ 
আৰু  মূল 
পাঁচটা 
আঙুৰল  
ক প্সাৰ  ৰৰব 
লাতগ

Use the other 

hand in place of 

the additional 

finger or foot 

impression

অৰতৰৰি আঙুৰল 
অথবা ভৰৰৰ চাপৰ 
ঠাইত ইতটা হাত 
বযৱহাৰ  ৰ 

3

272 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the fingerprint captured is 

not of the requisite quality, 

the operator would make a 

reasonable number of 

attempts to capture the 

biometrics of the resident. 

যৰদ আঙুৰলৰ চাপ আতপৰক্ষত 
মােদণ্ডৰ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  
বাৰসন্দাৰ বায়'কমৰি  ল'বলল 
ক ইবাবাতৰা কচিা  ৰৰব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

273 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If an enrollee is unable to give 

biometrics due to loss of 

fingers, this is a/an 

_____________ and needs to 

be handled thus.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় আঙুৰল 
েথ াৰ বাতব বায়'কমৰি  ৰদব 
কোৱাতৰ কততন্ত ই এটা 
_____________ আৰু কসইবাতব 
ইয়াৰ উৰচত প্ৰবন্ধ  ৰৰব লাতগ।

Iris capture
আইৰৰচৰ 
ফতটা কলাৱা

Biometric 

update

বায়'কমৰি  
আপতডট Consultation পৰামশব Exception অপবাদ 4

274 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If capturing Iris image is not 

possible due to bandage 

across one or both eyes, the 

same has to be recorded in 

the system by the operator.

যৰদ চকুত কবতণ্ডজ থ াত বাতব 
আইৰৰচৰ ফতটা কলাৱা সম্ভৱ েহয় 
কততন্ত সঞ্চালত  এইতটা  ৰচতিমত 
ৰলৰখ থ'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1



275 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the resident has applied 

mehendi on her hand, the 

fingerprint image has to be 

captured normally.

যৰদ বাৰসন্দাই তাইৰ হাতত 
কমতহৰন্দ লগাইতছ কততন্ত আঙুৰলৰ 
চাপৰ ফতটা সাধ্াৰণভাতৱ ল'ব 
লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

276 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

While handling fingerprint 

images, if the finger/s is/are 

________________, the same 

has to be noted in the data as 

provided in the software.

আঙুৰলৰ চাপৰ ফতটা লওতত যৰদ 
আঙুৰল/আঙুৰলত ইটা 
________________, কততন্ত 
চফট্তৱৰত থ া ডাটাত ইয়া  
ৰলৰখ থ'ব লাতগ।

Missing োই Amputated  টা সহতছ Bandaged
কবতণ্ডজ মাৰৰ 
কথাৱা আতছ

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4

277 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the operator is not able to 

capture facial image because 

of the poor light, the operator 

should move the  enrolment 

station to a location in the 

room with better light.

যৰদ সঞ্চালত   ম কপাহৰ থ াৰ 
বাতব মুখৰ ফতটা ল'ব পৰা োই 
কততন্ত সঞ্চালত  ভালল  কপাহৰ 
থ া ৰুম এটালল োমাাং ে 
কিচেতটা স্থাোন্তৰৰত  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

278 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the bandaged finger of the 

applicant has to be captured 

for fingerprint image, the 

operator should 

_________________.

যৰদ আতৱদে াৰীৰ কবতণ্ডজ থ া 
আঙুৰলতটাৰ আঙুৰলৰ চাপৰ ফতটা 
ল'ব লগা হয় কততন্ত সঞ্চালত  
________________।

Crop the 

bandage in the 

image

ফতটাখেত 
থ া 
কবতণ্ডজতটা 
িপ  ৰৰব 
লাতগ

Capture the 

fingerprints of 

the remaining 

fingers

বাৰ  থ া 
আঙুৰলত ইটাৰ 
আঙুৰলৰ চাপ 
ল'ব লাতগ

Capture the 

image of 

bandaged 

finger 

separately and 

other fingers 

separately and 

group both the 

images

কবতণ্ডজ মাৰৰ 
কথাৱা আৰু 
বাৰ ত ইটা 
আঙুৰলৰ ফতটা 
কবতলগ 
কবতলগল  
লও  আৰু  
দভুাগত 
ৰবভি  ৰৰব 
লাতগ

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2

279 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If standard images of the 

fingerprints are not possible 

for an enrollee due to 

dryness, the operator should 

politely ask the enrollee to 

wash his face. 

যৰদ শু াে সহ থ াৰ বাতব এজে 
োমাাং ে াৰীৰ আঙুৰলৰ চাপৰ 
সাধ্াৰণভাতৱ োতহ কততন্ত সঞ্চালত  
েম্ৰতাতৰ োমাাং ে াৰী  মুখখে 
ধ্ুই আৰহবলল  'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

280 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

The operator would make a 

reasonable number of 

attempts to capture the 

biometrics of the resident if 

the fingerprint captured on 

the platen is not of the 

requisite quality. 

যৰদ আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা কমৰচেত 
আঙুৰলৰ চাপ উৰচত মােদণ্ডৰ 
অহা োই কততন্ত সঞ্চালত  
বাৰসন্দাৰ বায়'কমৰি  ল'বলল 
ক ইবাবাতৰা কচিা  ৰৰব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

281 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If capturing Iris image is not 

possible due to any deformity 

or disease, the operator 

should ask the resident to get 

the eyes operated.

যৰদ ক াতো ৰব ৃৰত অথবা 
কবমাৰৰ বাতব আইৰৰচৰ যতটা 
কলাৱাতটা সম্ভৱ েহয় কততন্ত 
সঞ্চালত  বাৰসন্দা  ৰেজৰ চকুৰ 
অতৰাপচাৰ  ৰৰবলল  'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

282 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

For enrolment of resident with 

biometric exception, operator 

should mandatorily capture 

_________________.

বায়'কমৰি  অপবাদ থ া 
বাৰসন্দাস লৰ বাতব সঞ্চালত  
অৰেবাযবভাতৱ _________________ 

ল'ব লাতগ।

Both hands (open 

palms facing the 

camera) in an 

exception photo

দতুয়াখে হাতৰ 
(কমৰল কথাৱা 
আৰু ক তমৰাৰ 
ফাতল মুখ  ৰা) 
এখে অপবাদ 
ফতটা ল'ব লাতগ।

Face photo with 

open eyes (if 

possible) in an 

exception photo

কখালা চকুৰ 
(যৰদ সম্ভৱ হয়) 

এখে অপবাদ 
ফতটা ল'ব লাতগ

None এটাও েহয় Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4

283 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Raju is unable to open his 

eyes properly for capturing 

iris image. What can the 

operator do in this case?

ৰাজতুৱ আইৰৰচৰ ফতটা কলাৱাৰ 
বাতব চকুত ইটা ভালদতৰ কমৰলব 
পৰা োই। এই কক্ষত্ৰত সঞ্চালত  
ৰ   ৰৰব লাতগ?

Warn Raju to 

open his eyes 

wide

ৰাজ ু ৰেজৰ 
চকু ভালদতৰ 
কমৰলবলল দম 
ৰদ  'ব লাতগ

Take the help 

of a lady 

volunteer

এগৰা ী 
মৰহলা 
কস্বচ্ছাতসৱ ৰ 
সহায় ল'ব 
লাতগ

Help the 

enrollee to 

open the eyes 

with the help of 

your own hands

অতপাোৰ 
ৰেজৰ হাতততৰ 
োমাাং ে াৰীতয়
 ৰজেৰ চকু 
কমলাত সহায় 
 ৰৰব লাতগ

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3



284 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

After repeated attempts, 

Devi's fingerprints could not 

be captured with the desired 

quality. In that case, 

_____________ can be done.

ক ইবাবাতৰা কচিা  ৰাৰ পাচততা 
কদৱীৰ আতপৰক্ষত মােদণ্ডৰ 
আঙুৰলৰ চাপ ল'ব পৰা েগ'ল। 
এই কক্ষত্ৰত _________________।

Provide a wet 

sponge or towel 

available in the 

centre

ক ন্দ্ৰত থ া 
এখে ৰততা 
টাতৱল প্ৰদাে 
 ৰৰব পাৰৰ

Tell the 

enrollee to 

wash her hands 

as they are 

greasy

োমাাং ে াৰী 
 ৰেজৰ হাত 
ধ্ুবলল  'ব 
লাতগ ৰ তো 
কসইতবাৰ 
কতলীয়া সহ 
আতছ

Take her thumb 

impression and 

then fingerprint

প্ৰথতম বুঢ়া 
আঙুৰলৰ চাপ 
লও  আৰু 
তাৰপাচত 
বাৰ  থ া 
আঙুৰলত ইটাৰ 
চাপ ল'ব লাতগ

Apply pressure 

on her hands

তাইৰ হাতত অলপ 
চাপ ৰদয় 1

285 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the resident has extra finger 

or fingers, the operator needs 

to ignore the extra finger.

যৰদ বাৰসন্দাৰ লগাতল  কবৰছ 
আঙুৰল আতছ কততন্ত সঞ্চালত  
কবৰছল  থ া আঙুৰলতটাত মে ৰদব 
োলাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

286 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not possible 

to capture the biometrics, the 

operator will record it in 

exceptions.

যৰদ বাৰসন্দাৰ আঙুৰল অথবা 
আইৰৰতচ অস্থায়ীভাতৱ অঘাত 
পাইতছ আৰ ুবায়'কমৰি  কলাৱাতটা 
সম্ভৱ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  ইয়া  
অপবাদত ৰলৰখ থ'ব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

287 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee is unable to 

flatten the fingers, the 

operator can 

________________.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় ৰেজৰ 
আঙুৰল সমতল  ৰৰব পৰা োই 
কততে সঞ্চালত  
________________ ।

Take the 

enrollee’s 

permission and 

then assist him

োমাাং ে াৰীৰ
 অেুমৰত  
সল কতওঁ  
সহায়  ৰৰব 
পাতৰ

Try to obtain 

fingerprints to 

the extent that 

the enrollee is 

able to flatten

োমাাং ে াৰীতয়
 ৰেজৰ 
সামথবয আঙুৰল 
সমতল  ৰৰব 
পৰা  
অৱস্থাললত  
আঙুৰলৰ চাপ 
কলাৱাৰ কচিা 
 ৰৰব পাতৰ

Move to the 

next set of 

fingerprints of 

the other hand 

or two thumbs

বাৰ  থ া 
আঙুৰলত ইটা 
অথবা বুঢ়া 
আঙুৰলত ইটাৰ 
চাপ ল'ব পাতৰ

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4

288 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee is unable to 

give biometrics due to 

__________________, this is 

exception and needs to be 

handled thus.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় 
__________________ৰ বাতব 
বায়'কমৰি  ৰদব পৰা োই কততন্ত 
ই এ  অপবাদ আৰু ইয়াৰ সসতত 
সন্খুীে হ'ব লাতগ।

Injury আঘাত Amputation of 

fingers or hands

হাত অথবা 
আঙুৰল  টা 
কযাৱা

Problems 

related to eyes

চকুৰ লগত 
জৰিত সমসযা

All of the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4

289 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee has only one 

eye and capturing of iris 

image is not possible, then 

the operator should 

_____________.

যৰদ োমাাং ে াৰীৰ মাত্ৰ এটা 
চকু আতছ আৰ ুআইৰৰচৰ ফতটা 
কলাৱা সম্ভৱ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  
_____________।

Ask the enrollee 

to wear lens

োমাাং ে াৰী 
 কলঞ্চ 
ৰপৰন্ধবলল 
অেুতৰাধ্ 
 ৰৰব লাতগ

Record the 

same in the 

system

ৰচতিমত এত  
 থাতটা ৰলৰখ 
ৰাৰখব লাতগ

Politely ask the 

enrollee to 

wash the eyes

েম্ৰতাতৰ 
োমাাং ে াৰী 
 ৰেজৰ চকু 
ধ্ুই  আৰহবলল 
 'ব লাতগ

Ask the enrollee 

to tie a bandage 

on the other eye

োমাাং ে াৰী  
আেতটা চকুত 
কবতণ্ডজ  মাৰৰবলল 
 'ব লাতগ

2

290 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Biometric confirmation of 

fingerprints, iris and 

photograph are mandatory 

for any demographic update 

at Enrolment Centre.

আঙুৰলৰ চাপ, আইৰৰচ আৰ ুফতটাৰ 
বায়'কমৰি  ৰেিয় ৰণ  ৰাতটা 
ৰযত াতো োমাাং ে ক ন্দ্ৰত ৰেজৰ 
ঠি ো আপতডট  ৰাৰ বাতব 
অৰেবাযব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

291 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the operator is not able to 

capture both eyes at a time 

due to squint or disoriented 

eyes, the operator can 

recapture the iris image.

যৰদ ক ঞা চকু অথবা 
কবতলগফাতল চাই থ া চকুৰ বাতব 
এত  সময়তত দতুয়াটা চকুৰ ফতটা 
কলাৱাতটা সম্ভৱ েহয় কততন্ত 
সঞ্চালত  আইৰৰচৰ ফতটা আত ৌ 
ল'ব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

292 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

The hands of the enrollee are 

dry and the equipment is 

unable to capture the 

fingerprints. The operator can 

________________.

োমাাং ে াৰীৰ হাত শু াই আতছ 
আৰ ুসঁজৰুলতটাতৱ আঙুৰলৰ চাপ 
ল'ব পৰা োই। সঞ্চালত  
________________।

Politely ask the 

enrollee to 

wash the hands

েম্ৰতাতৰ 
োমাাং ে াৰী 
 হাত  ধ্ুবলল 
 'ব লাতগ

Politely ask the 

enrollee to 

wipe the hands 

with a cotton 

cloth

েম্ৰতাতৰ 
োমাাং ে াৰী 
 ৰেজৰ হাত 
এখে  পাহী  
মৰচবলল  'ব 
লাতগ

Tell the 

enrollee that 

his hands are 

rough and dry 

and hence 

fingerprints 

cannot be 

captured

োমাাং ে াৰী 
  'ব লাতগ 
কয কতওঁৰ 
হাতখে ৰশ াে 
আৰু খহটা  
সহ আতছ আৰু 
কসইবাতব 
আঙুৰলৰ চাপ 
ল'ব পৰা েগ'ল

Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4



293 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If capturing Iris image is not 

possible due to absence of 

one or both eyes, the 

operator should record the 

same in the system.

যৰদ এটা অথবা দতুয়াটা চকু 
েথ াৰ বাতব আইৰৰচৰ ফতটা 
কলাৱাতটা সম্ভৱ েহয় কততন্ত 
সঞ্চালত  ৰচতিমত এইতটা ৰলৰখ 
থ'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

294 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee has amputated 

fingers, which of the following 

has to be done?

যৰদ োমাাং ে াৰীৰ  টা কযাৱা 
আঙুৰল আতছ কততন্ত ইয়াতৰ ক ােতটা 
 ৰৰব লাতগ?

The backdrop 

should be 

preferably 

placed against 

an opaque 

wall/partition

পৃষ্ঠভূৰম খে 
পাৰৰতল এখে 
কপাহৰ পাৰ 
কোতহাৱা কবৰ 
অথবা 
পাটিব ষযেত 
থাৰ ব লাতগ

No flash is to be 

used

োচৰ বযৱহাৰ 
 ৰৰব োলাতগ

Assistance may 

be provided to 

the enrollee to 

stand straight

োমাাং ে াৰীজ
ে  কপােল  
ৰথয় কহাৱাত 
সহায়  ৰৰব 
লাতগ

The fingerprints 

of remaining 

fingers are 

captured by the 

operator

বাৰ  থ া 
আঙুৰলত ইটাৰ চাপ 
সঞ্চালত  ল'ব লাতগ

4

295 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee is unable to sit 

in correct position because of 

old age, it is a general 

exception.

যৰদ বুঢ়া বয়সৰ বাতব 
োমাাং ে াৰীতয় সঠি  অৱস্থাত 
বৰহব পৰা োই কততন্ত ই এটা 
সাধ্াৰণ অপবাদ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

296 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the fingerprint captured is 

not of the requisite quality, 

the operator should crop the 

image.

যৰদ আঙুৰলৰ চাপ আতপৰক্ষত 
মােদণ্ডৰ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  
ফতটা খে িপ  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

297 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee is not able to 

give complete set of 

biometrics as required by 

UIDAI, the reasons are 

considered as exceptions.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় UIDAIএ 
ৰবচৰা ধ্ৰতণ স তলাতবাৰ 
বায়'কমৰি  ৰদব পৰা োই, কততন্ত 
তাৰ  াৰণতবাৰ  অপবাদ বুৰল 
ধ্ৰা হয়।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

298 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If a resident has an extra 

finger, the operator needs to 

assist the resident in the 

fingerprint capture to avoid 

capture of the extra finger.

যৰদ বাৰসন্দাৰ এটা আঙুৰল 
কবৰছল  আতছ কততন্ত সঞ্চালত  কসই 
কবৰছল  থ া আঙুৰলতটাৰ ফতটা 
যাতত োতহ তাৰ বাতব বাৰসন্দা  
সহায়  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

299 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

The operator would make a 

reasonable number of 

attempts to capture the 

biometrics of the resident if 

the ___________ captured on 

the platen is not of the 

requisite quality. 

যৰদ আঙুৰলৰ চাপ কলাৱা কমৰচেত 
কলাৱা ___________ আতপৰক্ষত 
মােদণ্ডৰ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  
বাৰসন্দাৰ বায়'কমৰি  ল'বলল 
ক ইবাবাতবা কচিা  ৰৰব লাতগ।

Iris আইৰৰচ Fingerprint আঙুৰলৰ চাপ Facial image মুখৰ ফতটা Forehead  পালৰ ফতটা 2

300 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If capturing Iris image is not 

possible due to non-existence 

of one or both eyes, the 

operator should 

__________________.

যৰদ এটা অথবা দতুয়াটা চকু 
েথ াৰ বাতব আইৰৰচৰ ফতটা 
কলাৱা সম্ভৱ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  
___________।

Ask the 

resident to 

undergo eye 

operation

বাৰসন্দা  
চকুৰ 
অতৰাপচাৰ 
 ৰৰবলল  'ব 
লাতগ

Open the eyes 

of the resident 

and auto 

capture

বাৰসন্দাৰ 
চকুত ইটা 
কমৰল অতটা 
ক প্সাৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰব 
লাতগ

Auto focus the 

device 

ৰডভাইচতটা 
অতটা ফ' াচত 
ৰাখ 

Record the 

same in the 

system

ৰচতিমত এত  
 থাতটা ৰলৰখ ৰাখ 4

301 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the enrollee is not able to 

keep self in correct posture 

for reaching biometric 

instruments or for 

photograph due to old age or 

sickness, this is an exception 

in handling fingerprint image 

capture.

যৰদ োমাাং ে াৰীতয় বুঢ়া বয়স 
অথবা কবমাৰৰ বাতব বায়'কমৰি  
সঁজৰুল ঢুৰ  পাবৰ বাতব অথবা 
ফতটা ল'বলল ৰেজত  সঠি  অৱস্থা 
ৰাৰখব পৰা োই কততন্ত ই আঙুৰলৰ 
চাপ লওতত কহাৱা এটা অপবাদ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2

302 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the capture of both eyes at 

a time is not possible due to 

squint or disoriented eyes, 

the operator may attempt to 

__________________.

যৰদ ক ঞা চকু অথবা 
কবতলগফাতল চাই থ া চকুৰ বাতব 
এত  সময়তত দতুয়াটা চকুৰ ফতটা 
কলাৱাতটা সম্ভৱ েহয় কততন্ত 
সঞ্চালত  __________________ 

 ৰাৰ কচিা  ৰৰব পাতৰ।

Auto capture অতটা ক প্সাৰ Auto focus অতটা ফ' াচ Recapture আত ৌ ক প্সাৰ
Request the 

resident to open 

their eyes wide 

বাৰসন্দা  ৰেজৰ 
চকুত ইটা ভালল  
কমৰলবলল  'ব লাতগ

3



303 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Rama Devi is a 42-year-old 

daily wage labourer. While 

collecting her biometric data, 

the operator notices that the 

quality of her fingerprints are 

not good enough. He makes 

repeated attempts to capture 

her fingerprints but is faced 

with the same result. What 

can be done in that situation?

ৰমা কদৱী সহতছ 42 বছৰীয়া 
েৰম । কততখতত বায়'কমৰি  তথয 
লওতত সঞ্চালত  লক্ষয  তৰ কয 
কতওঁৰ আঙুৰলৰ চাপ ইমাে ভাল 
মােদণ্ডৰ েহয়। কতও ঁকতওঁৰ 
আঙুৰলৰ চাপ ল'বলল ক ইবাবাতৰা 
কচিা  তৰ ৰ ন্তু এত  ফল পায়। 
এই পৰৰৰস্থৰততটাৰ লগত ৰ   ৰৰব 
পাৰৰ?

Operator can 

flatten Rama 

Devi’s fingers 

on the platen

সঞ্চালত  ৰমা 
কদৱীৰ 
আঙুৰলত ইটা 
আঙুৰলৰ চাপ 
কলাৱাৰ 
কমৰচেত 
সমতলভাতৱ 
ধ্ৰৰব পাতৰ

Operator can 

ask women 

operators or 

volunteers to 

flatten Rama 

Devi's fingers

সঞ্চালত  
মৰহলা 
সঞ্চাল  
অথবা মৰহলা 
কস্বচ্ছাতসৱ স ল
ৰ ৰমা কদৱী 
আঙুৰলত ইটা 
সমতলভাতৱ 
ধ্ৰৰবলল  'ব 
পাতৰ

Tell her 

seriously that 

she needs to 

flatten fingers 

by herself

গহীেভাতৱ 
 'ব লাতগ কয 
কতও ঁৰেজৰ 
আঙুৰল ৰেতজই 
সমতল  ৰৰব 
লাৰগব

Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 2

304 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Veeraiah is an elderly person 

aged about 50 years. He was 

not in a position to keep 

himself in correct posture for 

reaching biometric 

instruments or for 

photograph due to sickness. 

How can the operator capture 

biometric data of Veeraiah?

কৱৰৰয়া সহতছ প্ৰায় 50 বছৰীয়া 
এজে বয়সস্থ বযৰি। কততখতত 
কবমাৰৰ বাতব ৰেজত  বায়'কমৰি  
সঁজৰুলতবাৰ ঢুৰ  কপাৱা অৱস্থাত 
ৰৰখব পৰা োই। অঞ্চালত  
কৱৰৰয়াৰ বায়'কমৰি  তথয 
ক তেল  ল'ব?

Operator can 

move the 

equipment 

close to the 

enrollee

সঞ্চালত  
োমাাং ে াৰীৰ
 ওচৰলল 
সঁজৰুলতবাৰ 
ৰেব পাতৰ

Move the 

enrollment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

োমাাং ে 
কিচেতটা ভাল 
কপাহৰ থ া 
এটা ৰুমলল 
স্থাোন্তৰৰত 
 ৰৰব

Request the 

resident 

politely if he 

can get any 

attendee from 

his home

েম্ৰতাতৰ 
বাৰসন্দাজতে 
ঘৰৰ পৰা 
ক াতো  
সহায় াৰী 
এজে আৰেব 
পাতৰ কেৰ  
তাৰ বাতব 
অেুতৰাধ্ 
 ৰৰব লাতগ

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

পৃষ্ঠভূৰম খেত এখে 
কপাহৰ পাৰ কোতহাৱা 
কবৰ অথবা পাটিব ষয 
ৰাৰখব পাতৰ

1

305 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the iris or finger of the 

resident has temporary 

damage and it is not possible 

to capture the biometrics, the 

operator will record it in 

exceptions.

যৰদ বাৰসন্দাতয় আইৰৰচ অথবা 
আঙুৰলত অস্থায়ীভাতৱ আঘাতপ্ৰাে 
সহতছ আৰ ুবায়'কমৰি  তথয ল'ব 
পৰা েহ'ল, কততন্ত সঞ্চালত  ইয়া  
অপবাদত ৰলৰখ থ'ব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

306 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Anusha needs to attend her 

cousin's wedding tomorrow 

and she has applied mehendi 

on her hands. How can the 

operator handle capturing 

Anusha's fingerprint image?

অেুসাই ৰপছৰদোখে তাইৰ 
বাতয় ৰ ৰবয়ালল যাব লাৰগব আৰ ু
কসইবাতব তাই হাতত কমতহৰন্দ 
লগাইতছ। সঞ্চালত  অেুসাৰ 
আঙুৰলৰ চাপৰ ফতটা ক তেল  ল'ব?

Ask her to come 

after a week 

after the 

mehendi goes 

off

কমতহৰন্দ কযাৱা 
এসোহৰ 
পাচত 
আৰহবলল  'ব

Capture as 

normal

সাধ্াৰণভাতৱ 
ক প্সাৰ  ৰ 

Ask her to rub 

her hands with 

a moistened 

cloth

এখে ৰততা 
 াতপাতৰতৰ 
তাইৰ হাত 
মৰচবলল  'ব

Apply anti-

mehendi gel on 

her palm and 

capture the 

image

তাইৰ তলুৱাত 
কমতহৰন্দ প্ৰৰততৰাধ্ 
 ৰা কজল বযৱহাৰ 
 ৰৰ ফতটাখে ল'ব

2

307 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the operator is not able to 

capture facial image because 

of the poor light, which is an 

actionable feedback, then the 

situation has to be handled by 

_______________.

যৰদ সঞ্চালত  মুখৰ ফতটা কপাহৰ 
 ম কহাৱাৰ বাতব ল'বলল সক্ষম 
েহয় কততন্ত এই পৰৰৰস্থৰতৰ 
 াযববাহী কযাগয প্ৰৰতৰিয়া ৰহচাতপ 
_____________________ ৰৰব 
লাৰগব।

Using the 

generator back-

up to improve 

lighting

কজতেতৰটৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
কপাহৰৰ ভাল 
বযৱস্থা  ৰৰব

Move the 

enrolment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

োমাাং ে 
কিচেতটা ভাল 
কপাহৰ থ া 
এটা ৰুমলল 
স্থাোন্তৰৰত 
 ৰৰব

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

পৃষ্ঠভূৰম খেত 
এখে কপাহৰ 
পাৰ কোতহাৱা 
কবৰ অথবা 
পাটিব ষয ৰাৰখব 
পাতৰ

All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4

308 Chapter 6 : Exception Handling 
অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not possible 

to capture the biometrics, the 

operator will record it in 

_____________.

যৰদ বাৰসন্দাৰ আঙুৰল অথবা 
আইৰৰচত অস্থায়ীভাতৱ আঘাত 
কপাৱাৰ বাতব বায়'কমৰি  কলাৱা 
সম্ভৱ েহয় কততন্ত সঞ্চালত  ইয়া  
_____________________ তলত 
ৰলৰখ থ'ব।

To be captured 

later

পাচলল   
ল'বলল  সথ 
ৰদব লাতগ

Consultation পৰামশব Exceptions অপবাদ Biometric 

updated

বায়'কমৰি  আপতডট 
 ৰা  সহতছ 3
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অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Which of the following comes 

under general exception?

ইয়াতৰ ক ােতটা সাধ্াৰণ অপবাদৰ 
তলত আতহ?

Squint or 

disoriented eyes

ক ঞা অথবা 
কবতলতগফাতল 
চাই থ া চকু

Hands 

blackened due 

to mehendi 

কমতহৰন্দ 
লতগাৱাৰ বাতব 
হাত  'লা 
কহাৱা

Unable to sit in 

correct position 

because of old 

age

বুঢ়া বয়সৰ 
বাতব সঠি  
অৱস্থাত বৰহব 
কোৱৰা

Unable to keep 

head or torso 

still and vertical

মূৰ আৰু  ঁ াল 
কপােল  আৰু 
পথাৰলল  ৰাৰখব 
কোৱাৰা

3
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অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

Rangaiah is a woodcutter and 

while cutting trees, he hurt 

his index finger and it has 

been bandaged. How can the 

operator handle the 

fingerprint image capture?

ৰাংৰগয়া এজে  াঠ টীয়া আৰু 
গছ  াতটাঁতত কতও ঁতজব েী 
আঙুৰলত আঘাত পাইতছ। সঞ্চালত  
আঙুৰলৰ চাপ কলাৱাৰ সসতত 
ক তেল  সন্খুীে  ৰৰব?

Provide 

assistance by 

holding him to 

stand in a 

correct position

সঠি  
অৱস্থাত ৰথয় 
সহ থাৰ বলল 
তা  সহায় 
 ৰৰব লাতগ

The operator 

should capture 

the fingerprints 

of remaining 

fingers

সঞ্চালত  বা ী 
থ া 
আঙুৰলত ইটাৰ 
আঙুৰলৰ চাপ 
ল'ব লাতগ

Remove the 

bandage, 

capture the 

fingerprint and 

re-tie the 

bandage 

কবতণ্ডজ 
আঁতৰাই 
আঙুৰলৰ চাপ 
সল পুেৰ 
কবতণ্ডজতটা 
লগাওঁ 

Capture the 

fingerprints till 

nails and palm 

and on the 

other hand, 

normal 

fingerprint

েখললত  আঙুৰলৰ 
চাপ ল'ব লাতগ আৰু 
ৰসখে হাতৰ 
সাধ্াৰণভাতৱ 
আঙুৰলৰ চাপ ল'ব 
লাতগ

2
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অধ্যায় 6 :অপবাদৰ  
সসতত সন্খুীে কহাৱা

An enrollee will not be in a 

position to give complete set 

of biometrics as required by 

UIDAI because of the 

reason/reasons like 

_____________________.

এজে োমাাং ে াৰীতয় UIDAI 

ৰবচৰা ধ্ৰতণ ৰেজৰ সিূণব 
বায়'কমৰি  ৰদয়াৰ অৱস্থাত 
োথাৰ ব যৰদতহ কতওঁৰ 
_____________________ৰ দতৰ 
 াৰণ আতছ।

Injury আঘাত Amputation of 

fingers or hands

হাত অথবা 
আঙুৰল  টা 
কযাৱা

Problems 

related to eyes

চকুৰ লগত 
জৰিত সমসযা All of the given ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image. উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Possible Age – 

Photo Mismatch

বয়স আৰ ু
ফতটা ৰমলা োই

Possible 

Gender- Photo 

Mismatch

ৰলাংগ আৰু 
ফতটা ৰমলা োই

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect Photo

কবয়া মােৰ 
ফতটা/ভুল ফতটা Photo of Photo ফতটাৰ ফতটা 1
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image. উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect Photo

কবয়া মােৰ 
ফতটা/ভুল ফতটা

Possible Error in 

Name and 

Address

োম আৰ ু
ঠি োত  
সম্ভৱতঃ ৰ বা 
ভুল

Relationship 

Error
সম্বন্ধৰ ভুল

Possible Error in 

Name and 

Address 

Transliteration

সম্ভৱতঃ োম আৰু 
ঠি ো িাঞ্চৰলটাতৰট 
 তৰাতত কহাৱা ৰ বা 
ভুল

4

314

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image.
উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Relationship 

Error
সম্বন্ধৰ ভুল Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো

Possible Error in 

Name and 

Address 

Transliteration

সম্ভৱতঃ োম 
আৰু ঠি ো 
িাঞ্চৰলটাতৰট 
 তৰাতত কহাৱা 
ৰ বা ভুল

Photo of Photo ফতটাৰ ফতটা 1
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image. উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Relationship 

Error
সম্বন্ধৰ ভুল

No Exception 

Available in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

Photo of Photo ফতটাৰ ফতটা Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো 3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image.
উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমী ফতটা

No Exception 

Available in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

Object in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত বস্তু

Photo of Photo 

in Exception 

Photo

বযৰতিমৰ ফতটাত 
ফতটাৰ ফতটা 2
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image.
উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Relationship 

Error
সম্বন্ধৰ ভুল Object in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত বস্তু

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception Photo 

not as per 

guidelines

বযৰতিমৰ ফতটা 
ৰেতদবশোত ৰদয়া 
মতত েহয়

2
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Identify the error type in the 

given image.
উি ফতটাখেত থ া ভুলৰ 
প্ৰ াৰতটা ৰচোি  ৰ ।

Relationship 

Error
সম্বন্ধৰ ভুল Object in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত বস্তু

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception Photo 

not as per 

guidelines

বযৰতিমৰ ফতটা 
ৰেতদবশোত ৰদয়া 
মতত েহয়

3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What is a relationship error? সম্বন্ধ ভুল মাতে ৰ ?

When there is a 

mismatch in 

father's and 

daughter's 

address

কযৰতয়া 
কদউতা  আৰ ু
 েযাৰ ঠি ো 
ৰমলা োই

When the given 

relationship in 

the address 

section is not 

matching with 

given Gender or 

Photograph of 

the resident

কযৰতয়া 
ঠি োত ৰদয়া 
সম্বন্ধতটা 
বাৰসন্দাৰ 
ফতটা অথবা 
ৰলাংগৰ লগত 
ৰমলা োই

When the facial 

features of 

members in a 

family are not 

matching

কযৰতয়া 
পৰৰয়ালৰ 
সদসযস লৰ 
মাজত 
মুখমণ্ডলৰ ৰমল 
োই

When a woman 

mentions her ex-

husband's name 

in her Aadhaar

কযৰতয়া এগৰা ী 
মৰহলাই আধ্াৰত 
তাইৰ আগৰ পৰতৰ 
োম ৰদতয়

2
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

How do you identify an 

incomplete address?

এটা অসিূণব ঠি ো আপুৰে 
ক তেল   ৰৰব?

If less than 

three locations 

are given 

যৰদ 
ৰতৰেটাতল  
 ম ল'ক ছে 
ৰদয়া আতছ

If landmark is 

not given

যৰদ কলণ্ডমা ব 
ৰদয়া োই

If street 

number is not 

mentioned 

যৰদ গৰলৰ 
েম্বৰ ৰদয়া োই

If the office 

address is not 

given

যৰদ  াযবালয়ৰ 
ঠি ো ৰদয়া োই 1
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following is 

considered as fraud?

ইয়াতৰ ক ােতটা  প্ৰৱঞ্চো বুৰল 
ধ্ৰা হয়?

If incomplete 

address is 

entered

যৰদ অসিূণব 
ঠি ো ৰদয়া 
আতছ

Incorrectly 

entering the 

age of the 

resident

বাৰসন্দাৰ 
বয়স ভুলল  
ৰদয়া

Taking photo of 

photo

ফতটাৰ ফতটা 
কলাৱা

Capturing a 

blurred photo

এখে োৰ কহাৱা 
ফতটা কলাৱা 3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

A resident admires one of the 

Bollywood celebrities. He 

requests the operator to 

attach celebrity's image in his 

Aadhaar rather than his 

photo. Can the operator 

agree to the resident's 

request?

বাৰসন্দা এজতে বৰলউডৰ কচৰলৰিটি 
এজে  ভাল পায়। কতও ঁ
সঞ্চাল   কতওঁৰ আধ্াতব  ৰেজৰ 
ফতটাৰ ৰবপৰীতত কচৰলৰিটিজে 
ফতটা  ৰদবলল  য়। সঞ্চালত  
বাৰসন্দাৰ অেুতৰাধ্ মৰে ল'ব 
পাৰৰব কে?

Yes পাৰৰব No কোৱাতৰ 2
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

An exception photo in 

enrolment image shows no 

exceptions. Which of the 

following options should the 

operator mark?

োমাাং েত ক াতো এখে 
বযৰতিমৰ ফতটাতৱ ক াতো 
বযৰতিম কদখুওৱা োই। সঞ্চালত  
ইয়াতৰ ক ােতটা ৰব ল্প ৰচৰিত 
 ৰৰব লাতগ?

No missing 

fingers

আটাইত ইটা 
আঙুৰল আতছ

No exception 

available in 

exception photo

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

All the features 

are fine

স তলা 
বযৰতিম 
ঠিত ই আতছ

No exceptions 

observed
ক াতো বযৰতিম োই 2
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following 

options will you check in case 

you of an object in place of 

exception photo?

ফতটাত বযৰতিম বস্তু থাৰ তল 
আপুৰে ইয়াতৰ ক ােতটা ৰব ল্প 
পৰীক্ষা  ৰৰব?

Object in 

exception photo

বযৰতিমীৰ 
ফতটাত বস্তু

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

বযৰতিমী 
ফতটা 
ৰেতদবশোত 
ৰদয়া মতত েহয়

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিম ফতটা 1
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Which of the following is an 

Photo of Photo error?

I. Hard copy of photo

II. Photo on a monitor

III. Photo on a mobile device

IV. Photo on magazine

ইয়াতৰ ক ােতটা এটা ফতটাৰ ফতটা 
ভুল?

I. এখে ফতটাৰ হাডব   ৰপ
II. এটা মৰেটৰৰ ফতটা
III. কমাবাইলত থ া এখে ফতটা
IV. আতলাচেীত থ া ফতটা

Only I ক ৱল I I, II and III I, II আৰ ুIII II and III II আৰু III
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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Which of the following is 

considered as photo of photo 

error?

ইয়াতৰ ক ােতটা  ফতটাৰ ফতটা 
কলাৱা ভুল বুৰল ধ্ৰা হয়?

A person giving 

his selfie

ইজে বযৰিতয় 
ৰেজৰ কচলৰফ 
ৰদতল

A person 

capturing 

another person 

who is taking a 

photo

এজে বযৰিতয় 
অেয ফতটা সল 
থ া এজে 
বযৰিৰ ফতটা 
ৰদতল

The operator 

allowing a 

photographer 

to take the 

resident's photo 

সঞ্চালত  এজে 
ফতটাগ্ৰাফাৰ  
বাৰসন্দাৰ 
ফতটা   
ল'বলল ৰদতল

A person's 

photo is 

captured 

without that 

person being 

physically 

present

এজে বযৰি ৰেতজই 
েথ াল  কতওঁৰ 
ফতটা ল'কল

4
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Which of the following type of 

photo is marked as 'Poor 

quality in exception photo'?

ইয়াতৰ ক ােপ্ৰ াৰৰ ফতটা  'কবয়া 
মােৰ বযৰতিম ফতটা' ৰহচাতপ মা ব 
 ৰা হয়?

A photo with 

poor visibility
অস্পি ফতটা A photo with 

object

বস্তুৰ সসতত 
ফতটা

A photo which 

shows 

exceptions

ক াতো 
বযৰতিম 
েথ া এখে 
ফতটা

A photo which 

shows person 

without 

exception

এখে ফতটা য'ত 
বযৰিৰ ক াতো 
বযৰতিম োই

1
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Which of the following photos 

would mark as 'Exception 

photo not as per guidelines'?

ইয়াতৰ ক ােখে ফতটা  'বযৰতিম 
ফতটা ৰেতদবশোত ৰদয়া মতত েহয় ' 

ৰহচাতপ মা ব  ৰা হ'ব?

A photo which 

shows 

exceptions

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমী ফতটা

A photo where 

the person is 

looking down

তললল চাই 
থ া এজে 
বযৰিৰ ফতটা

A photo which 

shows person 

without 

exception

এখে ফতটা 
য'ত বযৰিৰ 
ক াতো 
বযৰতিম োই

A photo with 

poor visibility
অস্পি ফতটা 2
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Shanthi is a 65 year old 

woman. Due to her ill health, 

she is unable to come to the 

enrolment center to get 

enroled for Aadhaar. Her son 

gets her paspport photograph 

which can be captured as her 

photo for Aadhaar. Is it 

acceptable to take the photo 

of photo in such scenarios?

শাৰন্ত এগৰা ী 65 বছৰীয়া 
ৰততৰাতা। কবমাৰৰ বাতব ইআই 
আধ্াৰৰ বাতব োমাাং ৰ  ৰৰবলল 
োমাাং ে ক ন্দ্ৰলল আৰহব 
কোৱাতৰ। তাইৰ পুত্ৰই আধ্াৰৰ 
বাতব তাইৰ পাচপ'টব  ফতটা এখে 
লয়। এতেকুৱা কক্ষত্ৰত ফতটাৰ 
ফতটা ল'ব পাৰৰ কে?

Yes, as the 

resident cannot 

come to the 

enrolment 

center

পাৰৰব, ৰ য়তো 
বাৰসন্দাই 
োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল 
আৰহব কোৱাতৰ

No, as photo of 

photo is a grave 

critical error 

and indicates 

fraud

কোৱাতৰ, 

ৰ য়তো 
ফতটাৰ ফতটা 
বহুত ডাঙৰ 
ভুল আৰ ুই 
ঠগৰাৰম  
বুজায়

2
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Rakesh is an enrolment 

operator. He sometimes asks 

one of the residents to 

capture the pictures while he 

enters the details into the 

system. IS this acceptable?

ৰাত শ এজে োমাাং ে সঞ্চাল । 
ক ৰতয়াবা কতও ঁৰচতিমত তথযতবাএ 
ভাৰওতত এজে বাৰসন্দা  ফতটা 
ল'বলল  য়। এইতটা গ্ৰহণতযাগয হয় 
কে?

No, as the phot 

should be 

clicked by 

enrolment 

operator only

েহয়, ৰ য়তো 
ফতটাখে 
ক ৱল 
োমাাং ে 
সঞ্চালত  ল'ব 
পাৰৰব

Yes, resident 

can capture the 

image and 

operator should 

ensure that the 

clarity is good

হয়, বাৰসন্দাই 
ৰেতজই ফতটা 
ল'ব পাৰৰব 
আৰ ুসঞ্চালত  
এইতটা ৰেৰিত 
 ৰৰব যাতত 
ফতটাখেৰ 
স্পিতা ভাল 
হয়

1
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োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

As per the enrolment 

guidelines, a resident needs 

to be present physically at the 

time of enrolment and photo 

of resident needs to be 

clicked either by the 

enrolment operator or by the 

resident.

োমাাং েৰ ৰেতদবশো মতত 
োমাাং েৰ সময়ত এজে বাৰসন্দা 
ৰেতজই উপৰস্থত থাৰ ব লাৰগব 
আৰ ুবাৰসন্দাৰ ফতটাখে োমাাং ে 
সঞ্চাল  অথবা বাৰসন্দাই ল'ব 
পাৰৰব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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An exception photo shows an 

image of a person looking to 

the left side. What type of 

error is this?

এখে বযৰতিমী ফতটাত এজে 
বযৰিতয় বাওঁফাতল চাই আতছ। ই 
ক তেকুৱা ধ্ৰণৰ ভুল?

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমী ফতটা

No Exception 

Available in 

Exception Photo

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

Exception 

Photo not as 

per guidelines

বযৰতিমৰ 
ফতটা 
ৰেতদবশোত 
ৰদয়া মতত েহয়

Photo of Photo 

in Exception 

Photo

বযৰতিমৰ ফতটাত 
ফতটাৰ ফতটা 3
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A photo shows image of a 26 

year old woman and her 

exception photo shows image 

of another 26 year old woman 

with 4 fingers on her right 

hand. What type of error is 

this?

এখে ফতটাৰ এগৰা ী 26 বছৰীয়া 
মৰহলা আতছ আৰু কতওঁৰ 
বযৰতিমৰ ফতটাত অেয এগৰা ী 
26 বছৰীয়া মৰহলাৰ আতছ যাৰ 
কসাঁহাতত 4টা আঙুৰল আতছ। ই 
ক তেকুৱা ধ্ৰণৰ ভুল?

Object in 

exception photo

বযৰতিমৰ 
ফতটাত বস্তু

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

বযৰতিমৰ 
ফতটা 
ৰেতদবশোত 
ৰদয়া মতত েহয়

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিম ফতটা 2
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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A photo shows image of a 45 

year old man and his 

exception photo shows the 

same man without one hand. 

Also, the face in the exception 

photo is not clear. Which of 

the following errors will you 

mark?

এখে ফতটাত এজে 45 বছৰীয়া 
পুৰুষ আতছ আৰ ুবযৰতিমী ফতটাৰ 
কসই এত ই পুৰুষজে আতছ ৰ ন্তু 
এখে হাত োই। লগতত 
বযৰতিমৰ ফতটাত মুখখে স্পি 
েহয়। ইয়াতৰ ক ােতটা ভুল আপুৰে 
মা ব  ৰৰব?

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

বযৰতিমৰ 
ফতটা 
ৰেতদবশোত 
ৰদয়া মতত েহয়

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমী ফতটা

No Exception 

Available in 

Exception Photo

বযৰতিমৰ ফতটাত 
ক াতো বযৰতিম োই 3
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The name of the resident 

shows Jasmine, which is also 

the  name of a flower. Is this 

an error? 

এগৰা ী বাৰসন্দাৰ োম কজচৰমে, 

ৰযতটা এপাহ ফুলতৰা োম। ই ভুল 
হয় কে?

Yes, as Jasmine 

is name of a 

flower

হয়, ৰ য়তো 
কজচৰমে 
এৰবধ্ ফুলৰ 
োম

No, as Jasmine 

can be a female 

resident's name

েহয়, কজচৰমে 
 এগৰা ী 
মৰহলা 
বাৰসন্দাৰ োম 
হ'ব পাতৰ

2
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You see an image of woman 

who could be upto 20 years of 

age. However, the age 

mentioned is 55 years. What 

action will you take in such 

situation?

আপুৰে প্ৰায় 20 বছৰীয়া  এগৰা ী 
মৰহলাৰ এখে ফতটা কদতখ। ৰ ন্তু 
বযি  ৰা বয়স 55 বছৰ। 
এতেকুৱা কক্ষত্ৰত আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Mark it as 

'Possible Age – 

Photo 

mismatch' error

সম্ভৱতঃ বয়স-

ফতটা ৰমল 
েথ া' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰ 

Simply reject 

the card

 াডব খে 
ো চ  ৰ 

Report it to 

your superior

আতপাোৰ 
ওপৰৰ 
ৰবষয়া   ও 

Ignore the error 

as some 50 year 

olds may look as 

young as 20 

year old

ভুলতটাত মে ৰেৰদব 
ৰ য়তো ৰ ছুমাে 50 

বছৰ বয়সৰ বযৰি 
20 বছৰৰ বযৰিৰ 
ৰেৰচো ৰ তশাৰ 
কদখাব পাতৰ

1
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While verifying the details, 

you find that in the address 

the title is given as W/O 

Ravinder Reddy. However, 

the picture is of a 10 year old 

girl. What action will you take 

in such situation?

 তথযতবাৰৰ সতযাপে  তৰাতত 
আপুৰে কদতখ কয ঠি োতটাৰ 
প্ৰথমশাৰী ৰৰবন্দৰ কৰৰিৰ 
সঘণীতয়  বুৰল ৰদয়া আতছ। ৰ ন্তু 
ফতটাখে 10 বছৰীয়া  এজেী 
কছাৱালীৰ। এতেকুৱা কক্ষত্ৰত 
আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Mark it as 

'Relationship 

error'

সম্বন্ধৰ ভুল' 

ৰহচাতপ মা ব 
 ৰ 

Simply reject 

the card

 াডব খে 
ো চ  ৰ 

Report it to 

your superior

আতপাোৰ 
ওপৰৰ 
ৰবষয়া   ও 

Ignore the error
ভুলতটাত মে ৰদব 
োলাতগ 1
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

As per the enrolment 

guidelines, a resident needs 

to be present physically at the 

time of enrolment and photo 

of resident needs to be 

clicked by the enrolment 

operator only.

োমাাং েৰ ৰেতদবশো মতত 
োমাাং েৰ সময়ত এজে বাৰসন্দা 
ৰেতজই উপৰস্থত থাৰ ব লাৰগব 
আৰ ুবাৰসন্দাৰ ফতটাখে োমাাং ে 
সঞ্চাল  অথবা বাৰসন্দাই ল'ব 
পাৰৰব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following refers 

to 'Possible Error in Name & 

Address transliteration' error?

ইয়াতৰ ক ােতটাতৱ 'সম্ভৱতঃ োম 
আৰ ুঠি োৰ িাঞ্চৰলটাতৰছেত 
ভুল আতছ' ভুল  বুজায়?

When there is 

an error in the 

address

কযৰতয়া 
ঠি ো ভুল 
আতছ

When the 

name and 

address is not 

given in local 

language

কযৰতয়া োম 
আৰ ুঠি ো 
সাধ্াৰণ 
ভাষাত ৰদয়া 
কহাৱ োই

When the 

address written 

in local 

language and in 

English are not 

matching

কযৰতয়া 
ইাংৰাজী আৰু 
সাধ্াৰণ 
ভাষাত ৰলখা 
ঠি োৰ ৰমল 
োই

When you do 

not recognise 

the name of the 

city the resident 

resides in

কযৰতয়া আপুৰে 
বাৰসন্দাই বসবাস 
 ৰা চহৰখে ৰচৰে 
োপায়

3
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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Which of the following errors 

should be marked if the image 

in the photo is a chair?

যৰদ ফতটাত এখে চ ীৰ ফতটা 
আতছ কততন্ত ইয়াতৰ ক ােতটা ভুল 
মা ব  ৰৰব লাতগ?

Human photo 

missing

মােুহৰ ফতটা 
োই

Unidentified 

object

ৰচোি 
কোতহাৱা বস্তু Person missing বযৰি োই Its not an error ই এটা ভুল েহয় 1
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

A biometric capture shows 

only 4 finger prints and the 

exception photo shows his 

hands with four fingers but 

his face is not clear. Is the 

exception photo acceptable?

বায়'কমৰি  ক প্সাৰত মাত্ৰ 4টা 
আঙুৰলৰ চাপ আতছ আৰ ু
বযৰতিমী ফতটাত বযৰিজেৰ 
চাৰৰটা আঙুৰলৰ সসতত হাতখে 
কদখুৱায় ৰ ন্তু কতওঁৰ মুখখে স্পি 
েহয়। বযৰতিমৰ ফতটাখে 
গ্ৰহণতযাগয হয় কে?

Yes, as the 

person the 

exception is 

shown

হয়, ইয়তো 
বযৰতিম থ া 
বযৰিজে 
কদখুওৱা সহতছ

No, as the 

exception 

photo should 

have the clear 

photo of his 

hands and face

েহয়, ৰ য়তো 
বযৰতিমী 
ফতটাত কতওঁৰ 
হাত আৰু 
মুখৰ স্পি 
ফতটা থাৰ ব 
লাৰগব

2
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

A biometric capture shows 

only 3 finger prints and the 

exception photo has the face 

of the person with no left ear. 

Is the exception photo 

acceptable?

বায়'মৰি  ক প্সাৰত 3টা আঙুৰলৰ 
চাপ আতছ আৰ ুবযৰতিমৰ 
ফতটাখেত  বযৰিজেৰ বাও ঁ
 াণখে োই। বযৰতিমৰ ফতটাখে 
গ্ৰহণতযাগয হয় কে?

Yes, as the 

person has no 

left ear 

হয়, ৰ য়তো 
বযৰিজেৰ 
বাও ঁ াণখে 
োই

No, as the 

exception 

photo should 

have the photo 

of his hands

েহয়, ৰ য়তো 
বযৰতিমী 
ফতটাত কতওঁৰ 
হাতৰ ফতটা 
থাৰ ব লাৰগব

2
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

An enrolment is considered as 

'No Exception Available in 

Exception Photo' error when 

the image of the resident 

shows no exception, however 

it has marked as exception. 

োমাাং ে এটা  'বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো বযৰতিম োই' ভুল 
ৰহচাতপ ধ্ৰা হয় কযৰতয়া বাৰসন্দাৰ 
ক াতো বযৰতিম োই ৰ ন্তু 
বযৰতিম ৰহচাতপ মা ব  ৰা আতছ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

An enrolment is considered as 

'Object in Exception' error 

when there is another person 

in the exception photo. 

োমাাং ে এটা  'বযৰতিমৰ 
ফতটাত বস্তু আতছ' ভুল ৰহচাতপ 
ধ্ৰা হয় কযৰতয়া বযৰতিমৰ 
ফতটাত অেয বযৰিৰ ফতটা আতছ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

When the exception photo is 

not clear, then you should 

increase the brightness and 

accept the photo.

বযৰতিমৰ ফতটাখে অস্পি হ'কল 
আপুৰে কপাহৰ বঢ়াই ফতটালহে 
গ্ৰহণ  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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When the photo and 

exception photo are same, 

then it is _______________.

কযৰতয়া ফতটা আৰু বযৰতিমৰ 
ফতটাখে এত ই কতৰতয়া 
ই_______________।

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo error

বযৰতিমৰ 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

Exception 

Photo not as 

per guidelines 

error

বযৰতিমী 
ফতটা 
ৰেতদবশোৰ 
মতত ৰেৰদয়া 
ভুল

Poor Quality in 

Exception 

Photo error

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমী 
ফতটা ৰদয়া ভুল

Not an error ই ক াতো ভুল েহয় 2
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োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

You find that resident's photo 

is different from the one 

given in the exception. What 

action will you take in such 

situation?

আপুৰে কদতখ কয বাৰসন্দাৰ 
ফতটাখে বযৰতিমৰ ফতটাখেত 
ৰদয়াতল  কবতলগ। এতে কক্ষত্ৰত 
আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

বযৰতিমৰ 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম 
েথ া' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Mark it as 

'Incomplete 

Address' error

অসিূণব 
ঠি ো' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Mark it as 'Both 

photo of 

different 

person' error

অেয বযৰিৰ 
ফতটা' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Mark it as 

'Possible Error 

in Name and 

Address' error

সম্ভৱতঃ োম আৰু 
ঠি োৰ' ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰব

3
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following refers 

to 'Both Photo of different 

person' error?

ইয়াতৰ ক ােতটাতৱ 'দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ' ভুল  বুজায়?

When the 

resident's 

photo and his 

exception 

photo is 

mismatching

কযৰতয়া 
বাৰসন্দাৰ 
ফতটা আৰ ু
কতওঁৰ 
বযৰতিমী 
ফতটা ৰমলা োই

When the 

exception 

photo shows an 

object

কযৰতয়া 
বযৰতিমী 
ফতটাত বস্তু 
থাত 

When the 

name and the 

gender of the 

person are 

mismatching

কযৰতয়া 
বযৰিৰ োম 
আৰু ৰলাংগ 
ৰমলা োই

When both the 

photos show no 

exceptions

কযৰতয়া দতুয়াখে 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই

1
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You find that the photo in the 

given image is dark. What 

action will you take in such 

situation?

আপুৰে কদতখ কয ৰদয়া ফতটাখেৰ 
ছৰবখে  'লা। এতে কক্ষত্ৰত 
আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম 
েথ া' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Mark it as 'Poor 

Quality' error

কবয়া মােৰ' 

ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰব

Mark it as 

'Image not 

clear' error

ফতটা স্পি 
কহাৱা োই' ভুল 
কহাচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Mark it as 

'Mismatch in 

the photo' error

ফতটা ৰমলা োই' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব  ৰৰব 2
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

If the quality and visibility of 

the exception photo is poor, 

then it should be marked as 

'Poor Quality in Exception 

Photo'.

যৰদ বযৰতিমী ফতটাৰ মাে  আৰ ু
স্পিতা ইমাে ভাল েহয় কততন্ত 
তা  'কবয়া মােৰ বযৰতিমী ফতটা' 
ৰহচাতপ মা ব  ৰৰব লাতগ।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

If only one side of the 

exception photo is clearly 

visible and the other side is 

shaded, then it is considered 

as Photo of Photo error.

যৰদ অপদাবৰ ফতটা মাত্ৰ এফালতহ 
ভালদতৰ কদখা কপাৱা যায় আৰ ু
আেফাল স্পি েহয় কততন্ত ইয়া  
ফতটাৰ ফতটা ভুল ৰহচাতপ ধ্ৰা হয়।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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You find that the exception 

photo of the resident is not 

clear. What action will you 

take?

আপুৰে কদতখ কয বাৰসন্দা বযৰতিম 
ফতটাখে স্পি েহয়। আপুৰে ৰ  
 ৰৰব?

Accept and 

mark it as 

'Photo of photo' 

error

গ্ৰহণ  ৰ  
আৰু 'ফতটাৰ 
ফতটা' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

Reject and 

mark it as 'Poor 

Quality in 

Exception 

Photo' error

ো চ  ৰ  
আৰ ু
'বযৰতিমী 
ফতটাৰ কবয়া 
মাে' ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰব

Rectfiy the 

photo clarity 

using photo 

rectification 

software

ফতটা 
কৰৰক্টৰফত ষযে 
চফট্তৱৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
ফতটাখেৰ 
স্পিতা আৰেব

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Photo of Photo' error is 

marked when enrolment of a 

resident is done without 

capturing the live picture of 

the resident.

ফতটাৰ ফতটা' ভুল কতৰতয়া মা ব 
 ৰা হয় কযৰতয়া বাৰসন্দাৰ লাইভ 
ফতটা কোতলাৱাল  কতওঁৰ োমাাং ে 
 ৰা হয়।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

If the residents photo has 

been captured by Enrolment 

operators with Tourist place, 

than it will get rejected under 

Poor Quality Photo

যৰদ োমাাং ে সঞ্চালত  বাৰসন্দাৰ 
ফতটা পযবটেৰ ঠাইৰ সসতত কতাতল 
কততন্ত ইয়া  কবয়া মােৰ ফতটাৰ 
অধ্ীেত ো চ  ৰা হ'ব

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1

355

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

You find that there are no 

exceptions in the exception 

image. What would you do in 

such case?

আপুৰে কদতখ কয বযৰতিমী ফতটাত 
ক াতো বযৰতিম োই। এতে 
কক্ষত্ৰত আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Accept and 

mark it as 'No 

Exception 

available in the 

exception 

photo' error

বযৰতিমৰ 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই' 

ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰ 
গ্ৰহণ  ৰ 

Reject and 

mark it as 'No 

Exception 

available in the 

exception 

photo' error

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই' 

ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰ 
ো চ  ৰ 

Accept and 

delete the 

photo without 

exception

বযৰতিম 
েথ া 
ফতটাখে গ্ৰহণ 
 ৰৰ ৰডৰলট 
 ৰ 

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

The exception photo does not 

show the image of the 

resident. What type of error is 

this? 

বযৰতিমীৰ ফতটাত বাৰসন্দাৰ 
ফতটা োই। ই ক তেকুৱা ধ্ৰণৰ 
ভুল?

Object in 

exception photo

বযৰতিমী 
ফতটাত বস্তু

Both Photo of 

different Person

দতুয়াখে ফতটা 
অেয বযৰিৰ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

বযৰতিমৰ 
ফতটা 
ৰেতদবশোত 
ৰদয়া মতত েহয়

Poor Quality in 

Exception Photo

কবয়া মােৰ 
বযৰতিমৰ ফতটা 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

You find that the name of the 

city does not belong to the 

State. What would you do in 

such situation?

আপুৰে কদতখ কয চহৰখে কসই 
ৰাজযখেত োই। এতে কক্ষত্ৰত 
আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Correct the 

name of the 

City and accept 

the details

চহৰৰ োম 
শুধ্ৰাও  
আৰু তথযৰখৰে 
গ্ৰহণ  ৰ 

Mark it as 

'Possible Error 

in Name and 

Address' error

সম্ভৱতঃ োম 
আৰ ুঠি োৰ 
ভুল' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰ 

Inform the 

operator to 

correct the issue

সঞ্চাল   
জোওঁ  আৰু 
 থাতটা 
শুধ্ৰাও 

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Possible Error in Name & 

Address is marked when 

address is not matching with 

the city or State given.

সম্ভৱতঃ োম আৰ ুঠি োত ভুল 
সহতছ কযৰতয়া ৰদ কথাৱা ঠি োতটা 
ৰদ কথাৱা চহৰ অথবা ৰাজযৰ 
সসতত ৰমলা োই।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

An exception photo has the 

person showing his hands. 

You find that there are no 

exceptions in the photo. What 

action will you take in such 

cases?

এখে বযৰতিমী ফতটাত এজে 
বযৰিতয় ৰেজৰ হাত কদখুৱাই 
আতছ। আপুৰে কদতখ কয ফতটাখেত 
ক াতো বযৰতিম োই। এতে 
কক্ষত্ৰত আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Correct the 

name of the 

City and accept 

the details

চহৰৰ োম 
শুধ্ৰাও  
আৰু তথযৰখৰে 
গ্ৰহণ  ৰ 

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

বযৰতিমী 
ফতটাত ক াতো 
বযৰতিম োই' 

ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰ 

Inform the 

operator to 

correct the issue

সঞ্চাল   
জোওঁ  আৰু 
 থাতটা 
শুধ্ৰাও 

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

The exception photo shows 

image of a person with one 

eye covered. Will you Accept 

or Reject this image? 

বযৰতিমী ফতটাৰ বযৰিজেৰ এটা 
চকু ঢা  খাই আতছ। আপুই এই 
ফটিখে গ্ৰহণ  ৰৰব কে ো চ 
 ৰৰব?

Accept গ্ৰহণ  ৰৰব Reject ো চ  ৰৰব 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

You find that the City and the 

State are not matching. What 

action will you take in such 

situation?

আপুৰে কদতখ কয চহৰ আৰ ুৰাজয 
ৰমলা োই। এতে কক্ষত্ৰত আপুৰে 
ৰ   ৰৰব?

Possible 

Gender- Photo 

Mismatch

সম্ভৱতঃ ৰলাংগ 
আৰু ফতটা 
ৰমলা োই

Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো Possible Age – 

Photo Mismatch

সম্ভৱতঃ বয়স 
আৰু ফতটা 
ৰমলা োই

Possible Error in 

Name and 

Address

সম্ভৱতঃ োম আৰু 
ঠি োত ভুল 4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

The name of the city in 

English and in local language 

are not matching. However, 

all the other details are right. 

What would you do in such 

situation?

ইাংৰাজী আৰ ুসাধ্াৰণ ভাষাত 
এখে চহৰৰ োম ৰমলা োই। 
ৰ ন্তু অেয স তলা তথয ঠিত ই 
আতছ। এতে কক্ষত্ৰত আপুৰে ৰ  
 ৰৰব?

Correct the 

name of the 

City and accept 

the details

চহৰৰ োম 
শুধ্ৰাও  
আৰু তথযৰখৰে 
গ্ৰহণ  ৰৰব

Inform the 

operator 

through mail 

about the error

ভুলতটাৰ 
ৰবষতয় 
সঞ্চাল   ই-

কমইল কযাতগ 
জোব

Mark it as 

'Possible Error 

in 

Name/Address 

Transliteration' 

error

সম্ভৱতঃ 
োম/ঠি োৰ 
িাঞ্চৰলটাতৰছেত
 ভুল আতছ' 

ভুল ৰহচাতপ 
মা ব  ৰৰব

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 3
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Possible Error in 

Name/Address Transliteration 

error is there is a mismatch in 

name and address given in 

local language and in English.

সম্ভৱতঃ োম/ঠি োৰ 
িাঞ্চৰলটাতৰছেত ভুল সহতছ কযৰতয়া 
ইাংৰাজী আৰ ুসাধ্াৰণ ভাষাত 
ৰদয়া োম আৰ ুঠি ো ৰমলা োই

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

If the name in the enrolment 

details is a slang, the same 

should be rejected. 

যৰদ োমাাং েৰ তথযত বাৰসন্দাৰ 
োমতটা এটা গাৰল কততন্ত তা  
ো চ  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

One of the exception photo 

shows a picture of deity. 

What should you do in such 

case?

এখে বযৰতিমী ফতটাত ভগৱােৰ 
ফতটা ৰদয়া আতছ। এতেকুৱা 
কক্ষত্ৰত আপুৰে ৰ   ৰৰব?

Accept the 

details 

তথযতবাৰ গ্ৰহণ 
 ৰৰব

Send a mail to 

operator to 

click the right 

picture

সঞ্চাল লল 
এটা কমইল 
পঠাও  আৰু 
শুদ্ধ ফতটাখে 
ৰক্ল   ৰৰব

Mark it as 

'Human photo 

missing' error

মােুহৰ ফতটা 
োই' ভুল 
ৰহচাতপ মা ব 
 ৰৰব

It is not an error ই ক াতো ভুল েহয় 3
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following is 

considered as 'Human photo 

missing' error?

ইয়াতৰ ক ােতটা  'মােুহৰ ফতটা 
োই' ভুল ৰহচতপ গণয  ৰা হয়?

If the photo 

shows a person 

without 

exception

যৰদ যতটাখেত 
বযৰতিম 
েথ া বযৰি 
আতছ

If the photo 

shows an object

যৰদ 
ফতটাখেত 
বস্তু আতছ

If the photo is 

not clear

যৰদ ফতটাখে 
স্পি েহয়

If the photo is 

blurred
যৰদ ফতটাখে োৰ হয় 2
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ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following 

elements in the exception 

photo are not acceptable?

I. Photo of Photo 

II. Celebrity Photo

III. Web cam logo

IV. Photo of animal

V. Photo of the resident 

showing the exceptions

ইয়াতৰ ক ােতবাৰ  বযৰতিমৰ 
ফতটাত গ্ৰহণ  ৰৰব কোৱাৰৰ?

I. ফতটাৰ ফতটা
II. কচৰলৰিটিৰ ফতটা
III. কৱব ক ম ল'গ'

IV. জন্তুৰ ফতটা
V. বাৰসন্দাই বযৰতিম কদখুওৱা ফতটা

II and III II আৰু III II, III and IV II, III আৰ ুIV I, II, III and IV I, II, III আৰু IV
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 3

368

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

During enrolment process, a 

resident can help the 

operator by clicking the 

photos of other residents.

োমাাং েৰ প্ৰৰিয়াত এজে 
বাৰসন্দাই অেয বাৰসন্দাৰ ফতটা সল 
সঞ্চাল   সহায়  ৰৰব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

A resident should be present 

physically at the Aadhaar 

enrolment centre to give his 

enrolment details.

এজে বাৰসন্দাই আধ্াৰ োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰত ৰেজৰ োমাাং েৰ তথয  
ৰদবলল ৰেতজই উপৰস্থত থাৰ ব 
লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

A resident approaches you 

stating that his father is ill and 

unable to come to the centre 

to give his details. What 

should you do in this case?

এজে বাৰসন্দা আতপাোৰ ওচৰলল 
আৰহ  য় কয কতওঁৰ কদউতা ৰ 
কবমাৰ কহাৱাৰ বাতব োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল আৰহ তথযসমূহ ৰদব 
কোৱাতৰ। এতে কক্ষত্ৰত আৰপৰে ৰ  
 ৰৰব লাতগ?

Ask the 

resident to get 

his father 

enroled once 

after he gets 

well

বাৰসন্দা  
কতওঁৰ 
কদউতা  ভাল 
কহাৱাৰ পাচত 
োমাাং ে 
 ৰৰবলল  ও 

Ask the 

resident to 

bring the 

father's 

demographic 

and biometric 

details

বাৰসন্দা  
কতওঁৰ 
কদউতা ৰ 
ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি  
তথয আৰেবলল 
 ও 

Tell him that 

you cannot help 

him in such 

cases

এতেকুৱা 
কক্ষত্ৰত আপুৰে 
সহায়  ৰৰব 
কোৱাতৰ বুৰল 
 ও 

Escalate the 

issue to your 

superior

আতপাোৰ ওপৰৰ 
ৰবষয়ালল পঠিয়াব 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

In case of village, the address 

section should have:

গাওঁৰ কক্ষত্ৰত ঠি োৰ ভাগতটাত 
থাৰ ব:

Village গাওঁ Block and town ে  আৰু চহৰ State and 

Pincode

ৰাজয আৰু 
ৰপেত াড

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

In case of City, the address 

section should have:

I.  House number

II. Colony/locality

III. Area

IV. City

V. State

VI. Pin code 


চহৰৰ কক্ষত্ৰত ঠি োত থাৰ ব 
লাতগ:

I.  ঘৰ েম্বৰ 
II. চুবুৰৰ
III. ঠাই
IV. েগৰ
V. ৰাজয
VI. ৰপে ক াড

I, II, III and IV I, II, III আৰ ুIV I, III, IV, V I, III, IV, V I, II, IV and VI I, II, IV আৰু VI
All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

If the address section does 

not have Pin code then, the 

error that you should mark is 

'Incomplete Address'.

যৰদ ঠি োৰ ভাগতটাৰ ৰপে ক াড 
োই কততন্ত আপুৰে মা ব  ৰৰব 
লগীয়া ভুলতটা সহতছ 'অসিূণব 
ঠি ো'।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Which of the following errors 

should be marked if there is 

mismatch in the relationship 

in the address section?

ঠি োত সম্বন্ধত ৰমল োথাৰ তল 
ইয়াতৰ ক ােতটা ভুলত মা ব  ৰৰব 
লাতগ?

Incorrect 

address
ভুল ঠি ো

 Possible 

Relationship 

Mismatch

সম্ভৱতঃ সম্বন্ধ 
ৰমলা োই

Incorrect 

information
ভুল তথয Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো 2
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

The address section shows 

D/O whereas the photo is of a 

8 year old boy. What type of 

error is this? 

ঠি ো ভাগতটাত ___ৰ জীয়ৰী 
বুৰল ৰদয়া আতছ ৰ ন্তু ফতটাখে 
এজে 8 বছৰীয়া ল'ৰাৰ। ই 
ক তেকুৱা ধ্ৰণৰ ভুল?

Possible 

Gender- Photo 

Mismatch

সম্ভৱতঃ ৰলাংগ 
আৰু ফতটা 
ৰমলা োই

Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো Possible Age – 

Photo Mismatch

সম্ভৱতঃ বয়স 
আৰু ফতটা 
ৰমলা োই

 Possible 

Relationship 

Mismatch

সম্ভৱতঃ সম্বন্ধ ৰমলা 
োই 4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Tampered/ Other resident’s 

document, Aadhaar 

form/Enrolment Slip, Photo of 

Resident/Object/Animal picture 

attached as document would be 

considered as Fraud Documents 

resulting to blacklisting & FIR 

against the Enrolment operator.

ভুৱা/অেয বাৰসন্দাৰ দস্তাতবজ/আধ্াৰ 
ফমব/োমাাং ে ৰিপ, বাৰসন্দাৰ/বস্তু/জন্তু 
ফতটা যৰদ দস্তাতবজ ৰহচাতপ ৰদয়া হয় 
কততন্ত ইয়া  ঠগাৰাৰম বুৰল ধ্ৰা হ'ব 
আৰু োমাাং ে সঞ্চাল   কে ৰলি 
 ৰা হ'ব আৰু কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ FIR 

ৰদয়া হ'ব।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Documents not uploaded/ blank 

document uploaded will lead to 

blacklisting & FIR against the 

Enrolment operator.

দস্তাতবজ আপল'ড ে ৰৰতল/খাৰল 
দস্তাতবজ আপল'ড  ৰাৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল   কে ৰলি  ৰা 
হ'ব আৰু কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ FIR ৰদয়া 
হ'ব।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

All documents being uploaded 

on the day of enrolment should 

be valid & accepting 

expired/cancelled documents 

will lead to blacklisting & FIR 

against the Enrolment operator.

োমাাং েৰ ৰদো আপল'ড  ৰা 
স তলা দস্তাতবজ সবধ্ হ'ব লাৰগব 
আৰু ক তঞ্চল কহাৱা/ ো চ কহাৱা 
দস্তাতবজ গ্ৰহণ  ৰৰতল োমাাং ে 
সঞ্চাল   কে ৰলি  ৰা হ'ব আৰু 
কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ FIR ৰদয়া হ'ব।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

Photo & name of resident should 

be available on document being 

submitted for Proof of Identity. 

Any document issue by 

authorized person must have 

stamp over the photo attached 

.Not adhering to guidelines 

would lead to blacklisting & FIR 

against the Enrolment operator.

পৰৰচয়ৰ প্ৰমাণ ৰহচাতপ ৰদয়া 
দস্তাতবজত বাৰসন্দাৰ ফতটা আৰু োম 
থাৰ ব লাৰগব। ৰযত াতো অৰধ্ াৰীতয় 
ৰদয়া পৰৰচয় পত্ৰত ফতটাৰ ওপৰত 
িাি থাৰ ব লাৰগব। ৰেতদবশো মতত 
 াম ে ৰৰতল োমাাং ে সঞ্চাল   
কে ৰলি  ৰা হ'ব আৰু কতওঁৰ 
ৰবৰুতদ্ধ FIR ৰদয়া হ'ব।

True শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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What action will be taken if an 

enrolment operator captures 

Unparliamentarily / Abusive 

language?

যৰদ সঞ্চালত  ক াতো 
অসাাংসদীয়/গাৰল ৰদয়া ভাষা গ্ৰহণ 
 তৰ কততন্ত ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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What can lead to Blacklisting of 

operator for one year and filing 

of FIR?

সঞ্চাল   এবছৰৰ বাতব কে ৰলি 
 ৰা আৰু FIR ফাইল  ৰাৰ  াৰণ 
ৰ  হ'ব পাতৰ?

Picture of God 

captured in place 

of resident photo

বাৰসন্দাৰ 
ফতটাৰ ঠাইত 
ভগৱােৰ ফতটা 
ৰদয়া

Age Photo Miss 

match

বয়স আৰু 
ফতটা ৰমলা োই

Poor Quality 

Photograph
কবয়া মােৰ ফতটা Incomplete 

Address
অসিূণব ঠি ো 1
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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What action will be taken if an 

enrolment operator enrols an 

Adult as child?

সঞ্চালত  এজে প্ৰােবয়ে  ৰশশু 
ৰহচাতপ োমাাং ে  ৰৰতল কততন্ত 
কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator captures an 

Animal Photo/Photo of 

Diety/any other object in place 

resident photograph?

যৰদ সঞ্চালত  বাৰসন্দাৰ ফতটাৰ ঠাইত 
ক াতো জন্তু/ভগৱাে/বস্তুৰ ফতটা ৰদতয় 
কততন্ত কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ 
কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
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পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator will capture 

Objects(Chair/Laptop/Wall/Table

) Photo in place resident 

photograph?

সঞ্চালত  বাৰসন্দাৰ ফতটাৰ ঠাইত যৰদ 
বস্তুৰ ফতটা (চ ী/কলপটপ/ৱাল/ কটবুল) 

ৰদতয় কততন্ত কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  
পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator will capture 

Animal Photo in place resident 

photograph?

সঞ্চালত  যৰদ বাৰসন্দাৰ ফতটাৰ ঠাইত 
জন্তুৰ ফতটা ৰদতয় কততন্ত কতওঁৰ 
ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator would 

capture photograph of "photo" 

in place of live resident 

photograph?

সঞ্চালত  বাৰসন্দাৰ লাইভ ফতটা 
কলাৱাৰ ৰবপৰীতত যৰদ "ফতটা"ৰ ফতটা 
লয় কততন্ত কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ 
কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator during 

Biometric exception enrolment 

captures photograph of a 

different person in exception 

photograph?

যৰদ সঞ্চালত  বায়'কমৰি  বযৰতিমৰ 
ফতটা লওঁতত বযৰতিমৰ ফতটাত অেয 
বযৰিৰ ফতটা ৰদতয় কততন্ত কতওঁৰ 
ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4

388

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if an 

enrolment operator during 

Biometric exception enrolment 

captures photograph of 

Objects(Chair/Laptop/Table/Post

er) in exception photograph?

যৰদ সঞ্চালত  বায়'কমৰি  বযৰতিমৰ 
ফতটা লওঁতত বস্তুৰ ফতটা 
(চ ী/কলপটপ/কটবুল/প'িাৰ) লয় কততন্ত 
কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Operator will be 

sent for training

সঞ্চাল   
প্ৰৰশক্ষণৰ বাতব 
পতঠাৱা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month- 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ কথাৱা 
হ'ব আৰু এমাহত এটা 
অথবা তাততাৰধ্  
হ'কল - এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা হ'ব 
5টাতল  কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

4
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if 

Operator does errors like Poor 

Quality Photograph,Obvious 

Gender or Date of Birth Errors

সঞ্চালত  কবয়া মােৰ ফতটা, জন্ৰ 
তাৰৰখ অথবা ৰলাংগত ভুল কহাৱাৰ 
দতৰ ভুল  ৰৰতল কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  
পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Amount of Rs.25 

withheld per 

packet and for 

more than 30 

cases - 

Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year.

প্ৰৰততটা 
কপত টৰ বাতব 
25 ট া ৰাৰখ 
কথাৱা হ'ব আৰু 
তাতল  কবৰছ 
হ'কল-6 মাহৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব 50 

তাতল  কবৰছ 
হ'কল- 1 বছৰৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year & FIR will be 

filed

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব আৰু এখে FIR 

ফাইল ৰদয়া হ'ব

3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken if the 

BE Exception photo is not 

captured by the operator as per 

guidelines

যৰদ বযৰতিমৰ ফটখে ৰেতদবশোৰ 
মতত কলাৱা েহয় কততন্ত তাৰ ৰবৰুতদ্ধ 
ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Amount of Rs.25 

withheld per 

packet and for 

more than 30 

cases - 

Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year.

প্ৰৰততটা 
কপত টৰ বাতব 
25 ট া ৰাৰখ 
কথাৱা হ'ব আৰু 
তাতল  কবৰছ 
হ'কল-6 মাহৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব 50 

তাতল  কবৰছ 
হ'কল- 1 বছৰৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year & FIR will be 

filed

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব আৰু এখে FIR 

ফাইল ৰদয়া হ'ব

3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator for 

incorrect biometric exceptions - 

eg - Full finger print or Iris 

recorded as missing/Photo of 

Photo / exception photo of a 

different person

সঞ্চালত  ভুল বায়'কমৰি  বযৰতিম 
গ্ৰহণ  ৰৰতল- কযতে-সিূণব আঙুৰলৰ 
চাপ অথবা আইৰৰচ োই/ফতটাৰ 
ফতটা/অেযৰিৰ বযৰতিম ফতটা 
কলাৱাৰ বাতব কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  
পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases - 

Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা 
কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ 
কথাৱা হ'ব আৰু 
এমাহত এটা 
অথবা 
তাততাৰধ্  হ'কল 
- এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব 5টাতল  
কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator for bad 

quality photo in exception photo 

or exception not visible in 

exception photo

সঞ্চালত  কবয়া মােৰ বযৰতিম ফতটা 
অথবা বযৰতিম কদখা কোতপাৱা 
বযৰতিম ফতটা গ্ৰহণ  ৰৰতল কতওঁৰ 
ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

Amount of 

Rs.1000 withheld 

per packet and 

for 1 or more 

cases in a month - 

 Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

প্ৰৰততটা 
কপত টৰ বাতব 
1000 ট া ৰাৰখ 
কথাৱা হ'ব আৰু 
এমাহত এটা 
অথবা 
তাততাৰধ্  হ'কল 
- এবছৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব 5টাতল  
কবৰছ হ'কল- 5 

বছৰৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব আৰু FIR 

ফাইল  ৰা হ'ব।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3
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Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator accepts a 

fradulent document 

সঞ্চালত  ঠগৰাৰম  ৰৰবলল বযৱহাৰ 
 ৰা দস্তাতবজ গ্ৰহণ  ৰৰতল কতওঁৰ 
ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

For 1 or more 

cases in a month - 

 Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

এমাহত এটা 
অথবা তাতল  
কবৰছ থাৰ তল- 

এমাহৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব আৰু 
5টাতল  কবৰছ 
হ'কল - 5 বছৰৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু 
FIR ফাইল  ৰা 
হ'ব

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3

394

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator scans a 

blank page as proof document

সঞ্চালত  উ া  াগজ এখে প্ৰমাণ 
ৰহচাতপ গ্ৰহণ  ৰৰতল কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ 
ৰ  পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

For 1 or more 

cases in a month - 

 Suspension for 1 

year and more 

than 5 cases - 

Suspension for 5 

year & FIR will be 

filed

এমাহত এটা 
অথবা তাতল  
কবৰছ থাৰ তল- 

এমাহৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব আৰু 
5টাতল  কবৰছ 
হ'কল - 5 বছৰৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু 
FIR ফাইল  ৰা 
হ'ব

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3



395

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator accepts an 

invalid document

সঞ্চালত  অলবধ্ দস্তাতবজ গ্ৰহণ 
 ৰৰতল কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ 
কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

For 30 or more 

cases in a month - 

 Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year 

এমাহত 30 

তাতল  কবৰছ 
হ'কল- 6 মাহৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু 
50 তাতল  
কবৰছ হ'কল - 1 

বছৰৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3

396

Chapter 7: Guidelines for 

Enrolment Operator and 

Supervisor on Quality of 

Enrolment 

অধ্যায়ৰ 7 : োমাাং েৰ 
ভাল গুণাগুণৰ বাতব 
োমাাং ে সঞ্চাল  আৰু 
পযবতবক্ষ লল ৰেতদবশো

What action will be taken 

against the Operator accepts 

document which does not match 

with the demographic details of 

the resident

সঞ্চালত  বাৰসন্দাৰ ঠি োত তথযৰ 
লগত ৰমল েথ া দস্তাতবজ গ্ৰহণ 
 ৰৰতল কতওঁৰ ৰবৰুতদ্ধ ৰ  পদতক্ষপ 
কলাৱা হ'ব?

Waring letter will 

be issued

ৱাৰণবাং ৰচঠি 
ৰদয়া হ'ব

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

72 ঘণ্টাৰ বাতব 
সঞ্চাল  ID ে  
 ৰা হ'ব

For 30 or more 

cases in a month - 

 Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year 

এমাহত 30 

তাতল  কবৰছ 
হ'কল- 6 মাহৰ 
বাতব ৰেলৰম্বত 
 ৰা হ'ব আৰু 
50 তাতল  
কবৰছ হ'কল - 1 

বছৰৰ বাতব 
ৰেলৰম্বত  ৰা 
হ'ব

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

সঞ্চাল   এবছৰৰ 
বাতব কে ৰলি  ৰা 
হ'ব

3

397
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, whether 

dead or alive, real or 

imaginary, by providing any 

false demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with 

imprisonment for a term, 

which may extend to ___ 

years.

ৰযজতে ক াতো ভুল ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ অেয বযৰি 
হয় অথবা অেয বযৰি কহাৱাৰ 
অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত অথবা মৃত, 

সতয অথবা  াল্পৰে , কতঁও  এটা 
সময়ৰ বাতব  াৰাগাৰত ৰাৰখ 
শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা হ'ব, 

ৰযতটা_______ বছৰললত  হ'ব পাতৰ।

1 1 2 2 3 3 4 4 3

398
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, whether 

dead or alive, real or 

imaginary, by providing any 

false demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with a fine which 

may extend to ____ rupees.

ৰযজতে ক াতো ভুল ঠি ো আৰু 
বায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ অেয বযৰি 
হয় অথবা অেয বযৰি কহাৱাৰ 
অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত অথবা মৃত, 

সতয অথবা  াল্পৰে , কতঁও  
জৰৰমো ৰবৰহ শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা 
হ'ব, ৰযতটা_______ ট াললত  হ'ব 
পাতৰ।

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2



399
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, with the intention 

of causing harm or mischief to 

an Aadhaar number holder, or 

with the intention of 

appropriating the identity of 

an Aadhaar number holder 

changes or attempts to 

change any demographic 

information or biometric 

information of an Aadhaar 

number holder by 

impersonating or attempting 

to impersonate another 

person, dead or alive, real or 

imaginary, shall be punishable 

with imprisonment for a term 

which may extend to ____ 

years and shall also be liable 

to a fine which may extend to 

ten thousand rupees.

ৰযজতে আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীৰ 
ক্ষৰত  ৰৰবৰ বাতব অথবা আধ্াৰ 
েম্বৰৰ গৰা ীৰ পৰৰচয়ৰ 
সালসলৰে  ৰা উতেশয সল 
আধ্াৰৰ েম্বৰৰ গৰা ীৰ ভুল 
ঠি ো আৰু বায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ 
অেয বযৰি হয় অথবা অেয বযৰি 
কহাৱাৰ অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত 
অথবা মৃত, সতয অথবা  াল্পৰে , 

কতঁও  এটা সময়ৰ বাতব 
 াৰাগাৰত ৰাৰখ শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা 
হ'ব, ৰযতটা _____ বছৰললত  হ'ব 
পাতৰ জৰৰমোও ৰদব লাৰগব , 

ৰযতটা দহ হাজাৰ ট াললত  হ'ব 
পাতৰ।

1 1 2 2 3 3 4 4 3

400
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, with the intention 

of causing harm or mischief to 

an Aadhaar number holder, or 

with the intention of 

appropriating the identity of 

an Aadhaar number holder 

changes or attempts to 

change any demographic 

information or biometric 

information of an Aadhaar 

number holder by 

impersonating or attempting 

to impersonate another 

person, dead or alive, real or 

imaginary, shall be punishable 

with imprisonment for a term 

which may extend to three 

years and shall also be liable 

to a fine which may extend to 

_____ rupees.

ৰযজতে আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীৰ 
ক্ষৰত  ৰৰবৰ বাতব অথবা আধ্াৰ 
েম্বৰৰ গৰা ীৰ পৰৰচয়ৰ 
সালসলৰে  ৰা উতেশয সল 
আধ্াৰৰ েম্বৰৰ গৰা ীৰ ভুল 
ঠি ো আৰু বায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ 
অেয বযৰি হয় অথবা অেয বযৰি 
কহাৱাৰ অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত 
অথবা মৃত, সতয অথবা  াল্পৰে , 

কতঁও  এটা সময়ৰ বাতব 
 াৰাগাৰত ৰাৰখ শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা 
হ'ব, ৰযতটা ৰতৰে বছৰললত  হ'ব 
পাতৰ জৰৰমোও ৰদব লাৰগব , 

ৰযতটা ________ ট াললত  হ'ব 
পাতৰ।

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2

401
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

In the case of a company that 

is not authorised to collect 

identity information under 

the provisions of this Act, by 

words, conduct or demeanour 

pretends that it is authorised 

to do so, shall be punishable 

with a fine which may extend 

to ___ rupees.

এই অৰধ্ৰেয়মৰ অধ্ীেত, এটা 
ক ািাৰেৰ কক্ষত্ৰত যাৰ পৰৰচয়ৰ 
তথয কগাতটাৱাৰ ক াে অৰধ্ াৰ 
োই ৰ ন্তু ৰেজৰ  থা বযৱহাৰৰ 
জৰৰয়তত কততে অৰধ্ াৰ থ াৰ 
অৰভেয়  তৰ, কততন্ত  কতওঁতলা   
শাৰস্ত ৰহচাতপ_______ ট াললত  
জৰৰমো ৰবহা হ'ব।

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3



402
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, not being 

authorised by the Authority, 

intentionally accesses or 

secures access to the Central 

Identities Data Repository 

shall be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to three 

years and shall also be liable 

to a fine which shall not be 

less than ____ rupees.

ৰযজতে প্ৰাৰধ্ ৰণৰ পৰা অৰধ্ াৰ 
কোতপাৱাল  ইচ্ছা  ৰৰ অথবা 
ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰ 
এতক্সচ  তৰ, কতওঁ  শাৰস্ত ৰহচাতপ 
ৰতৰে বছৰললত   াৰাগাৰত ৰখা 
হ'ব আৰ ুৰেম্নতম _______ট া 
জৰৰমো ৰবহা হ'ব।

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3

403
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

The meaning of “computer 

source code” shall have the 

meaning assigned to it in 

which of the following Acts?

" ৰিউটাৰ চ'চব  ক াড"ৰ অথবতটা 
ইয়াতয় ক ােতটা অৰধ্ৰেয়মৰ তাৰ 
ৰেজৰ অথব পাব?

Section 65 of 

the Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ খণ্ড 65

IPC Section 67 IPCৰ খণ্ড 67

Section 43 of 

the Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ খণ্ড 43

Section 41 of 

Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 2000ৰ 
খণ্ড 41

1

404
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

The meanings of “computer 

contaminant”, “computer 

virus” and “damage” shall 

have the meaning assigned to 

it in which of the following 

Acts?

 " ৰিউটাৰ  ণ্টাৰমতটণ্ট", 

" ৰিউটাৰ ভাইৰাচ"  আৰ ু
"কডতমজ"ৰ অথবত ইতটা ইয়াতয় 
ক ােতটা অৰধ্ৰেয়মৰ তাৰ ৰেজৰ 
অথব পাব?

Section 65 of 

the Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ খণ্ড 65

IPC Section 67 IPCৰ খণ্ড 67

Section 43 of 

the Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ খণ্ড 43

Section 41 of 

the Information 

Technology Act, 

2000

ইেফতমবষযে 
কট ে'লৰজ 
অৰধ্ৰেয়ম 2000ৰ 
খণ্ড 41

3

405
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, being an enrolling 

agency or a requesting entity, 

fails to comply with the 

requirements of sub-section 

(2) of Section 3 or sub-section 

(3) of Section 8, shall be 

punishable with 

imprisonment which may 

extend to ____ year(s).

ৰযজতে, োমাাং ে এতজঞ্চীতয়ই হও  
অথবা অেুধ্  ৰা বস্তুতৱই হও , 

যৰদ খণ্ড 3ৰ উপখণ্ড (2) অথবা 
খণ্ড 8ৰ উপখণ্ড (3) ৰ প্ৰতয়াজে 
সমূহ পূণব  ৰৰব কোৱাতৰ, কতওঁ  
শাৰস্ত ৰহচাতপ ________বছৰললত  
 াগাগাৰত ৰখা হ'ব।

1 1 2 2 3 3 4 4 1

406
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever commits an offence 

under Information 

Technology Act, 2000 any 

rules or regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is provided 

elsewhere than this section, 

shall be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to one year 

or with a fine, which may 

extend to ______ rupees.

ইেফতমবষযে কট ে'লৰজ অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ অধ্ীেত ভুল  ৰা 
ৰযত াতো বযৰিতয়  তৰ, আৰ ুএই 
খণ্ডতটাৰ বাৰহতৰ আে  'কতা তাৰ 
বাতব ৰেয়ম আৰ ুৰেতদবশো বতোৱা 
কহাৱা োই, কতওঁ  শাৰস্ত ৰহচাতপ 
এবছৰললত   াৰাগাৰত ৰখা হ'ব 
অথবা জৰৰমো ৰবহা হ'ব ৰযতটা 
_______ ট াললত  হ'ব পাতৰ।

5,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000 50,000 50,000 3



407
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever commits an offence 

under Information 

Technology Act, 2000 any 

rules or regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is provided 

elsewhere than this section, 

shall be punishable. Given 

here are some punishments:

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 1 year

ii. Fine which may extend to 

Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 2 year

iv. Fine which may extend to 

Rs. 15,000

Identify the correct 

punishments.

ইেফতমবষযে কট ে'লৰজ অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ অধ্ীেত ভুল  ৰা 
ৰযত াতো বযৰিতয়  তৰ, আৰ ুএই 
খণদতটাৰ বাৰহতৰ আে  'কতা 
তাৰ বাতব ৰেয়ম আৰু ৰেতদবশো 
বতোৱা কহাৱা োই, কতওঁ  শাৰস্ত 
ৰদয়া হ'ব. তাতৰ ৰ ছুমাে শাৰস্ত 
তলত ৰদয়া আতছ:

i. 1 বছৰললত   াৰাবাস
ii. 25,000 ট াললত  জৰৰমো
iii. 2 বছৰললত   াৰাবাস
iv. 15,000 ট া সলত  জৰৰমো
শুদ্ধ শাৰস্ততবাৰ ৰচোি  ৰ ।

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. ii. or iii. ii. অথবা iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, being a requesting 

entity, uses the identity 

information of an individual in 

contravention of sub-section 

(3) of Section 8, shall be 

punishable. Given here are 

some punishments.

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 1 year

ii. Fine which may extend to 

Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 3 years

iv. Fine which may extend to 

Rs. 10,000

Identify the correct option.

ৰযজতে, অেুতৰাধ্  ৰা বস্তু ৰহচাতপ, 

খণ্ড 8ৰ উপখণ্ড (3)ৰ উলাংঘা 
 ৰৰ এজে বযৰিৰ তথযৰ বযৱহাৰ 
 তৰ, কতওঁ  শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা 
হ'ব। তাতৰ ৰ ছুমাে শাৰস্ত তলত 
ৰদয়া আতছ:

i. 1 বছৰললত   াৰাবাস
ii. 25,000 ট াললত  জৰৰমো
iii. 3 বছৰললত   াৰাবাস
iv. 10,000 ট াললত  জৰৰমো
শুদ্ধ ৰব ল্পতটা ৰচোি  ৰ 

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. ii. or iii. ii. অথবা iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 4
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some courts.

i. Chief Metropolitan 

Magistrate

ii. Chief Judicial Magistrate

iii. Primary Court

iv. Judicial Service Commission

Identify the courts that can 

try any offence punishable 

under Information 

Technology Act, 2000.

ইয়াত ৰ ছুমাে  'টব ৰ োম ৰদয়া 
আতছ:

i. মুখয মহােগৰী কমৰজতষ্ট্ৰট
ii. মুখয েযাৰয়  কমৰজতষ্ট্ৰট
iii. প্ৰাথৰম   'টব
iv. েযাৰয়  কসৱা আতয়াগ
ইেফতমবষযে কট ে'লৰজ অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ অধ্ীেত অহা ৰযত াতো 
অপৰাধ্ৰ শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰৰব পৰা 
 'টব তবাৰ ৰচোি  ৰ ।

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. ii. or iii. ii. অথবা iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some police 

ranks.

i. Sub-Inspector of Police

ii. Assistant Sub-Inspector of 

Police

iii. Inspector of Police

iv. Assistant Inspector of 

Police

Identify the police rank that 

can investigate any offence 

under Information 

Technology Act, 2000.

ইয়াতত পুৰলচৰ পদবী ৰ ছুমাে 
ৰদয়া আতছ।
i. চাব ইঞ্চতপক্টৰ
ii. সহ াৰী চাব ইঞ্চতপক্টৰ
iii. ইঞ্চতপক্টৰ
iv. সহ াৰী ইঞ্চতপক্টৰ
ইেফতমবষযে কট ে'লৰজ অৰধ্ৰেয়ম 
2000ৰ অধ্ীেত অহা ৰযত াতো 
অপৰাধ্ৰ ৰবষতয় জাৰেব পৰা 
পুৰলচৰ পদবীতটা ৰচোি  ৰ ।

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. iii. iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 3
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

An error was uncovered 

where enrolment with fake 

PoI/PoA was done by 

tampering UIDAI software.

Given here are some people.

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people will be 

punishable for this offence?

UIDAI চফট্তৱৰৰ লগত কখৰল-কমৰল 
 ৰৰ ভুৱা পৰৰচয়/ঠি োৰ প্ৰমাণ 
ৰদ োমাাং ে  ৰা সহতছ তাতৰ 
এটা ভুল ধ্ৰা পৰৰতছ।
ইয়াতত ৰ ছুমাে বযৰিৰ পদবী 
ৰদয়া আতছ।
i. সঞ্চাল 
ii. পযবতবক্ষ 
iii. পঞ্জীয় 
iv. পৰৰচয় তব া
এই ভুলতটাৰ বাতব ইয়াতৰ 
ক ােজে বযৰিতয় শাৰস্ত পাব?

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. iii. iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

During verification, it is 

discovered that a Photo of 

Photo (PoP) was used in the 

Aadhaar registration. Given 

here are some people:

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people will be 

punishable for this offence?

সতযাপে  তৰাতত এইতটা ধ্ৰা 
পৰৰল কয আধ্াে োমাাং েৰ বাতব 
এখে ফতটাৰ ফতটা বযৱহাৰ  ৰা 
সহতছ
ইয়াতত ৰ ছুমাে বযৰিৰ পদবী 
ৰদয়া আতছ।
i. সঞ্চাল 
ii. পযবতবক্ষ 
iii. পঞ্জীয় 
iv. পৰৰচয় তব া
এই ভুলতটাৰ বাতব ইয়াতৰ 
ক ােজে বযৰিতয় শাৰস্ত পাব?

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. iii. iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 1
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Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, not being 

authorised by the Authority, 

intentionally downloads, 

copies or extracts any data 

from the Central Identities 

Data Repository or stored in 

any removable storage 

medium shall be punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 2 years

iv. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 30,000

Identify the correct option.

ৰযজতে প্ৰাৰধ্ ৰণৰ পৰা অৰধ্ াৰ 
কোতপাৱাল  ইচ্ছা  ৰৰ ক ন্দ্ৰীয় 
পৰৰচয় ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰৰ পৰা 
ক াতো ডাটা ডাউেল'ড, ে ল 
অথবা এক্সতিক্ট  তৰ অথবা 
ক াতো কৰাৰমতভবল ি'কৰজ 
মাধ্যমত থয়, কততে বযৰি  শাস্ত 
ৰবহা হ'ব। ইয়াতত ৰ ছুমাে শাৰস্ত 
ৰদয়া আতছ।

i. 3 বছৰললত   াৰাবাস
ii. ৰেম্নতম 1,00,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
iii. 2 বছৰললত   াৰাবাস
iv. ৰেম্নতম 30,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
শুদ্ধ শাৰস্তত ইটা ৰচোি  ৰ ।

i. and ii. i. আৰ ুii. iii. and iv. iii. আৰ ুiv. ii. and iv. ii. আৰু iv. i. and iv. i. আৰু iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, not being 

authorised by the Authority, 

intentionally steals, conceals, 

destroys or alters or causes 

any person to steal, conceal, 

destroy or alter any computer 

source code used by the 

Authority with an intention to 

cause damage, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 2 years

iv. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 30,000

Identify the correct 

punishments.

i. and ii.

iii. and iv.

ৰযজতে প্ৰাৰধ্ ৰণৰ পৰা অৰধ্ াৰ 
কোতপাৱাল  ইচ্ছা  ৰৰ প্ৰাৰধ্ ৰতণ 
বযৱহাৰ  ৰা ক াতো  ৰিউটাৰ 
চ'চব  ক াড চুৰ  তৰ, লুকুৱায়, েি 
 তৰ অথবা সলৰে  তৰ অথবা 
ক াতো বযৰি   ৰিউটাৰ চ'চব  
ক াড চুৰ  তৰাৱায়, লুকুৱায়, েি 
 ৰাই অথবা সলৰে  তৰাৱায় 
যাতত প্ৰাৰধ্ ৰণৰ ক্ষৰত হয়, কতওঁ  
শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা হ'ব। ইয়াতত 
ৰ ছুমাে শাৰস্ত ৰদয়া আতছ।

i. 3 বছৰললত   াৰাবাস
ii. ৰেম্নতম 1,00,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
iii. 2 বছৰললত   াৰাবাস
iv. ৰেম্নতম 30,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
শুদ্ধ শাৰস্তত ইটা ৰচোি  ৰ ।

i. and ii. i. আৰ ুii. iii. and iv. iii. আৰ ুiv. ii. and iv. ii. আৰু iv. i. and iv. i. আৰু iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, being an enrolling 

agency or a requesting entity, 

fails to comply with the 

requirements of sub-section 

(2) of Section 3 or sub-section 

(3) of Section 8, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 1 year

ii. Fine which may extend to 

Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 3 year

iv. Fine which may extend to 

Rs. 10,000

Identify the correct 

punishments.

ৰযজতে, োমাাং ে এতজঞ্চীতয়ই হও  
অথবা অেুতৰাধ্  ৰা বস্তুতৱই 
হও  খণ্ড 3ৰ উপখণ্ড (2) অথবা 
খণ্ড 8ৰ উপখণ্ড (3)ৰ 
ৰেতদবশোসমূহ মাৰে চৰলব কোৱাতৰ, 

কতওঁ  শাৰস্ত প্ৰদাে  ৰা হ'ব। 
তাতৰ ৰ ছুমাে শাৰস্ত তলত ৰদয়া 
আতছ:

i. 1 বছৰললত   াৰাবাস
ii. 25,000 ট াললত  জৰৰমো
iii. 3 বছৰললত   াৰাবাস
iv. 10,000 ট াললত  জৰৰমো
শুদ্ধ শাৰস্তত ইটা ৰচোি  ৰ ।

i. or ii. i. অথবা ii. i. or iv. i. অথবা iv. ii. or iii. ii. অথবা iii. iii. or iv. iii. অথবা iv. 2



416
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Whoever, not being 

authorised by the Authority, 

intentionally denies or causes 

a denial of access to any 

person who is authorised to 

access the Central Identities 

Data Repository shall be 

punishable:

i. Imprisonment for a term 

which may extend to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a term 

which may extend to 2 years

iv. Shall be liable to a fine 

which shall not be less than 

Rs. 30,000

Identify the correct 

punishments.

ৰযজতে প্ৰাৰধ্ ৰণৰ পৰা অৰধ্ াৰ 
কোতপাৱাল  ইচ্ছা  ৰৰ ক ন্দ্ৰীয় 
পৰৰচয় ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰৰ এতক্সচ 
থ া ৰযত াতো বযৰি  আৰহবলল 
ৰেৰদতয় অথবা আৰহবলল ৰেৰদয়াৰ 
 াৰণ হয়, কতওঁ  শাৰস্ত প্ৰদাে 
 ৰা হ'ব:

i. 3 বছৰললত   াৰাবাস
ii. ৰেম্নতম 1,00,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
iii. 2 বছৰললত   াৰাবাস
iv. ৰেম্নতম 30,000 ট াললত  
জৰৰমো ৰদব লগা হ'ব পাতৰ
শুদ্ধ শাৰস্তত ইটা ৰচোি  ৰ ।

i. and ii. i. আৰ ুii. iii. and iv. iii. আৰ ুiv. ii. and iv. ii. আৰু iv. i. and iv. i. আৰু iv. 1
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some 

offences. 

i. A person or company not 

being authorised by the 

Authority disrupts or causes 

disruption to the access to the 

Central Identities Data 

Repository

ii. A person or company 

damages or causes to be 

damaged the data in the 

Central Identities Data 

Repository

iii. A person or company 

introduces or causes to be 

introduced any virus or other 

computer contaminant in the 

Central Identities Data 

Repository

iv. A person or company 

intentionally discloses, 

transmits, copies or otherwise 

disseminates any identity 

information collected

You need to find the offences 

that result in imprisonment 

ইয়াতত ৰ ছুমাে অপৰাধ্ ৰদয়া 
আতছ:

i. প্ৰাৰধ্ ৰতণ অৰধ্ াৰ ৰেৰদয়া 
এজে বযৰি অথবা ক ািাৰেতয় 
ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰ 
এতক্সচ  ৰাত বাধ্া ৰদতয় অথবা 
বাধ্াৰ  াৰণ হয়।
ii. ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা 
ৰৰপ'ৰজট'ৰৰৰ ডাটাৰখৰে এজে 
মােুতহ ক্ষৰত  তৰ অথবা ক্ষৰত 
কহাৱাৰ  াৰণ হয়।
iii. ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা 
ৰৰপ'ৰজট'ৰৰত এজে মােুহ অথবা 
এটা ক ািাৰেতয় ভাইৰাচ অথবা 
 ৰিউটাৰ  ণ্টাৰমতটণ্ট ভৰাই 
অথবা ভতৰাৱাৰ  াৰণ হয়।
iv. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ইচ্ছা  ৰৰ পৰৰচয়ৰ 
ৰযত াতো কগাতটাৱা ডাটা আে  
কদখুৱায়, ৰদতয় অথবা ে ল  তৰ।
আপুৰে কসইতবাৰ অপৰাধ্ ৰবচাৰৰব 
লাতগ যাৰ শাৰস্ত ৰহচাতপ ৰতৰে 
বছৰললত   াৰাগাৰত ৰখা হয় 
আৰ ুৰেম্নতম দহ লাখ ট াৰ 
জৰৰমো ৰবহা হয়। 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. আৰু iv. i., ii. and iv. i., ii. আৰ ুiv. i., ii. and iii. i., ii. আৰু iii. i. and iv. i. আৰু iv. 3
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or alters any 

information stored in any 

removable storage media or 

in the Central Identities Data 

Repository or diminishes its 

value or utility or affects it 

injuriously by any means

ii. A person or company 

steals, conceals, destroys or 

alters or causes any person to 

steal, conceal, destroy or alter 

any computer source code 

used by the Authority with an 

intention to cause damage

iii. A person or company 

impersonates or attempts to 

impersonate another person, 

whether dead or alive, real or 

imaginary, by providing any 

false demographic information

iv. A person or company 

reveals any information in 

contravention of sub-section 

ইয়াতত ৰ ছুমাে অপৰাধ্ ৰদয়া 
আতছ:

i. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ৰযত াতো ৰৰমুতভবল 
ৰমৰডয়াত অথবা ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় 
ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰ থ া ক াতো 
তথয েি, ৰডৰলট, ক াতো তথয 
সলৰে  তৰ অথবা তাৰ গুণাগুণ 
 মাই ৰদতয় আৰ ুগুৰুতৰভাতৱ 
আঘাত ৰদতয়।
ii. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় প্ৰাৰধ্ ৰতণ বযৱহাৰ 
 ৰা ৰযত াতো  ৰিউটাৰ চ'চব  
ক াড চুৰ  তৰ, লুকুৱায়, েি  তৰ 
অথবা সলৰে  তৰ অথবা এইতবাৰ 
 তৰাৱাৰ  াৰণ হয় যাতত 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ ক্ষৰত হয়।
iii. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ক াতো ভুল ঠি ো 
আৰ ুবায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ অেয 
বযৰি হয় অথবা অেয বযৰি 
কহাৱাৰ অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত 
অথবা মৃত, সতয অথবা  াল্পৰে  
ৰযত াতো হ'ব পাতৰ।
iv. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় খণ্ড 28ৰ উপখণ্ড 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. আৰু iv. i., ii. and iv. i., ii. আৰ ুiv. i., ii. and iii. i., ii. আৰু iii. i. and iv. i. আৰু iv. 2
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Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some 

offences. 

i. A person or company not 

being authorised to collect 

identity information under 

the provisions of this Act, by 

words, conduct or demeanour 

pretends that he is authorised 

to do so

ii. A person or company 

steals, conceals, destroys or 

alters or causes any person to 

steal, conceal, destroy or alter 

any computer source code 

used by the Authority with an 

intention to cause damage

iii. A person or company 

impersonates or attempts to 

impersonate another person, 

whether dead or alive, real or 

imaginary, by providing any 

false demographic information

iv. A person or company 

reveals any information in 

contravention of sub-section 

(5) of section 28, or shares, 

ইয়াতত ৰ ছুমাে অপৰাধ্ ৰদয়া 
আতছ:

i. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰে যাৰ এই অৰধ্ৰেয়মৰ 
অধ্ীেত পৰৰচয়ৰ তথয কগাতটাৱাৰ 
ক াে অৰধ্ াৰ োই ৰ ন্তু ৰেজৰ 
 থা বযৱহাৰৰ জৰৰয়তত কততে 
অৰধ্ াৰ থ াৰ অৰভেয়  তৰ।
ii. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় প্ৰাৰধ্ ৰতণ বযৱহাৰ 
 ৰা ৰযত াতো  ৰিউটাৰ চ'চব  
ক াড চুৰ  তৰ, লুকুৱায়, েি  তৰ 
অথবা সলৰে  তৰ অথবা এইতবাৰ 
 তৰাৱাৰ  াৰণ হয় যাতত 
প্ৰাৰধ্ ৰণৰ ক্ষৰত হয়।
iii. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ক াতো ভুল ঠি ো 
আৰ ুবায়'কমৰি ৰ তথয ৰদ অেয 
বযৰি হয় অথবা অেয বযৰি 
কহাৱাৰ অৰভেয়  তৰ,জীৰৱত 
অথবা মৃত, সতয অথবা  াল্পৰে  
ৰযত াতো হ'ব পাতৰ।
iv. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় খণ্ড 28ৰ উপখণ্ড 
(5)ৰ উলাংঘা  ৰৰ ক াৰে তথয 
ৰদতয় অথবা খণ্ড 29ৰ উলাংঘা 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. আৰু iv. i., ii. and iv. i., ii. আৰ ুiv. i., ii. and iii. i., ii. আৰু iii. i. and iii. i. আৰু iii. 4



420
Chapter 8: Offences and 

Penalties 

দস্তাতবজৰ 8: অপৰাধ্ আৰু 
জৰৰমো

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or alters any 

information stored in any 

removable storage media or 

in the Central Identities Data 

Repository or diminishes its 

value or utility or affects it 

injuriously by any means

ii. A person or company 

introduces or causes to be 

introduced any virus or other 

computer contaminant in the 

Central Identities Data 

Repositor

iii. A person or company 

denies or causes a denial of 

access to any person who is 

authorised to access the 

Central Identities Data 

Repository

iv. A person or company 

reveals any information in 

contravention of sub-section 

(5) of Section 28

ইয়াতত ৰ ছুমাে অপৰাধ্ ৰদয়া 
আতছ:

i. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ৰযত াতো ৰৰমুতভবল 
ৰমৰডয়াত অথবা ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় 
ডাটা ৰৰপ'ৰজট'ৰৰ থ া ক াতো 
তথয েি, ৰডৰলট, ক াতো তথয 
সলৰে  তৰ অথবা তাৰ গুণাগুণ 
 মাই ৰদতয় আৰ ুগুৰুতৰভাতৱ 
আঘাত ৰদতয়।
iii. ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা 
ৰৰপ'ৰজট'ৰৰত এজে মােুহ অথবা 
এটা ক ািাৰেতয় ভাইৰাচ অথবা 
 ৰিউটাৰ  ণ্টাৰমতটণ্ট ভৰাই 
অথবা ভতৰাৱাৰ  াৰণ হয়।
iii. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় ক ন্দ্ৰীয় পৰৰচয় ডাটা 
ৰৰপ'ৰজট'ৰৰৰ এতক্সচ থ া ৰযত াতো 
বযৰি  আৰহবলল ৰেৰদতয় অথবা 
আৰহবলল ৰেৰদয়াৰ  াৰণ হয়
iv. এজে বযৰি অথবা এটা 
ক ািাৰেতয় খণ্ড 28ৰ উপখণ্ড 
(5)ৰ উলাংঘা  ৰৰ ক াতো তথয 
ৰদতয়

আপুৰে কসইতবাৰ অপৰাধ্ ৰবচাৰৰব 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. আৰু iv. ii. and iii. ii. আৰু iii. i., ii. and iii. i., ii. আৰু iii. i. and iv. i. আৰু iv. 2
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator's/ Supervisor name 

and contact number should 

be mentioned in the 

escalation matrix.

এোতলষযে কমৰিক্সত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ ৰ োম আৰ ু
কমাবাইল েম্বৰ থাৰ ব লাৰগব।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Do not mention the Registrar 

name and Greviance Cell 

contact number in the 

escalation matrix. 

এোতলষযে কমৰিক্সত পঞ্জীয় ৰ 
োম আৰু ৰগ্ৰভাতয়ঞ্চ কচলৰ 
কযাগাতযাগ েম্বৰ ৰদব োলাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Agency name and 

code number should be 

mentioned in the escalation 

matrix. 

এোতলষযে কমৰিক্সত োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ োম আৰু ক াড ৰদব 
লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

items.Which of these details 

will go into the escalation 

matrix?

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Subscriber Name and 

Contact Number

IV. UIDAI Officer Name and 

Contact Number

ইয়াতত ৰ ছুমাে বস্তু ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােতবাৰ এোতলষযে 
কমৰিক্সলল যাব?

I. ক ন্দ্ৰৰ ঠি ো
II. োমাাং ে এতজঞ্চীৰ োম আৰ ু
ক াড 
III. গ্ৰাহ ৰ োম আৰু কযাগাতযাগ 
েম্বৰ
IV. UIDAI ৰবষয়াৰ োম আৰ ু
কযাগাতযাগ েম্বৰ

i. and iii. i. আৰ ুiii. i. and iv. i. আৰ ুiv. i., iii., and iv. i., iii., আৰু iv. i. and ii. i. আৰু ii. 4
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some items.

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal Officer) 

Name and Contact Number

Which of these details will go 

into the escalation matrix?

i. and iii.

i. and iv.

i., iii., and iv.

I. and ii.

ইয়াতত ৰ ছুমাে বস্তু ৰদয়া আতছ:

I. ক ন্দ্ৰৰ ঠি ো
II. োমাাং ে এতজঞ্চীৰ োম আৰ ু
ক াড 
III. সমীক্ষ ৰ োম আৰ ুকযাগাতযাগ 
েম্বৰ
IV. পঞ্জীয় ৰ (কোতডল ৰবষয়া) োম 
আৰ ুকযাগাতযাগ েম্বৰ
এোতলষযে কমৰিক্সলল ইয়াতৰ 
ক ােতবাৰ তথয যাব?

i. and iii. i. আৰ ুiii. i. and iv. i. আৰ ুiv. i., iii., and iv. i., iii., আৰু iv. i. and ii. i. আৰু ii. 3
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal Officer) 

Name and Contact Number

Which of these details will go 

into the escalation matrix?

ইয়াতত ৰ ছুমাে বস্তু ৰদয়া আতছ:

I. ক ন্দ্ৰৰ ঠি ো
II. সঞ্চাল ৰ োম আৰু কযাগাতযাগ 
েম্বৰ
III. সমীক্ষ ৰ োম আৰ ুকযাগাতযাগ 
েম্বৰ
IV. পঞ্জীয় ৰ (কোতডল ৰবষয়া) োম 
আৰ ুকযাগাতযাগ েম্বৰ
এোতলষযে কমৰিক্সলল ইয়াতৰ 
ক ােতবাৰ তথয যাব?

i. and iii. i. আৰ ুiii. i., ii. and iv. i., ii. আৰ ুiv. i., iii., and iv. i., iii., আৰু iv. i. and ii. i. আৰু ii. 2
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Contact Number of 

Grievance Cell

IV. Registrar (Nodal Officer) 

Name and Contact Number

Which of these details will go 

into the escalation matrix?

ইয়াতত ৰ ছুমাে বস্তু ৰদয়া আতছ:

I. ক ন্দ্ৰৰ ঠি ো
II. সঞ্চাল ৰ োম আৰু কযাগাতযাগ 
েম্বৰ
III. ৰগ্ৰভাতয়ঞ্চ কচলৰ কযাগাতযাগ েম্বৰ
IV. পঞ্জীয় ৰ (কোতডল ৰবষয়া) োম 
আৰ ুকযাগাতযাগ েম্বৰ
এোতলষযে কমৰিক্সলল ইয়াতৰ 
ক ােতবাৰ তথয যাব?

i. and ii. i. আৰ ুii. i., ii. and iv. i., ii. আৰ ুiv. i., iii., and iv. i., iii., আৰু iv. i. ii., iii. and iv. i. ii., iii. আৰু iv. 4
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Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements. Your task is to 

identify the correct statement.

i). Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens and 

differently abled residents

ii). In case of senior citizens, 

operator should collect only 

name and address

iii).In case Biometric Device is 

unable to detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should collect address proof

iv.)Operator has to capture 

exception photograph, clearly 

depicting the exception.

ইয়াতত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
আতপাোৰ  ামতটা সহতছ শুদ্ধ 
উৰিতটা ৰচোি  ৰা
i). যৰদও বয়ৰসয়াল োগৰৰ  আৰু 
পাংগু োগৰৰ  আতছ তথাৰপও 
সঞ্চালত  স তলাত  সমাে দৰৃিতৰ 
চাব লাতগ
ii). বয়ৰসয়াল োগৰৰ ৰ কক্ষত্ৰত 
সঞ্চালত  ক ৱল োম আৰ ুৰহ ো 
ল'ব লাতগ
iii). বয়ৰসয়াল োগৰৰ ৰ কক্ষত্ৰত 
বায়'কমৰি  ৰডভাইচত কতওঁতলা ৰ 
বায়'কমৰি  োৰহতল সঞ্চালত  
ঠি োৰ প্ৰমাে ল'ব লাতগ
iv.) সঞ্চালত  অপবাদৰ ফতটা ল'ব 
লাৰগব আৰ ুতাত অপবাদতটা 
স্পিভাতৱ থাৰ ব লাৰগব

i and ii i. আৰ ুii. ii and iii ii আৰু iii iv iv i i 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements. Your task is to 

identify the correct statement.

i)In case Biometric Device is 

unable to detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should try the force capture 

option

ii)In case senior citizens, 

operator should give them 

priority treatment

iii)In case Biometric Device is 

unable to detect biometrics of 

senior citizens, take only 

photograph using the device

iv)Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens and 

differently abled residents

ইয়াতত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
আতপাোৰ  ামতটা সহতছ শুদ্ধ 
উৰিতটা ৰচোি  ৰা
i)বয়ৰসয়াল োগৰৰ ৰ কক্ষত্ৰত 
বায়'কমৰি  ৰডভাইচত কতওঁতলা ৰ 
বায়'কমৰি  োৰহতল সঞ্চালত  ফ'চব  
ক প্সাৰ ৰব ল্প বযৱহাৰ  ৰৰব লাতগ
ii)সঞ্চালত  বয়ৰসয়াল োগৰৰ ৰ 
কক্ষত্ৰত গুৰুত্ব ৰদব লতগ
iii)বয়ৰসয়াল োগৰৰ ৰ কক্ষত্ৰত 
বায়'কমৰি  ৰডভাইচত কতওঁতলা ৰ 
বায়'কমৰি  োৰহতল সঞ্চালত  
ৰডভাইচতটা বযৱহাৰ  ৰৰ ক ৱল 
ফতটা ল'ব লাতগ
iv)যৰদও বয়ৰসয়াল োগৰৰ  আৰ ু
পাংগু োগৰৰ  আতছ তথাৰপও 
সঞ্চালত  স তলাত  সমাে দৰৃিতৰ 
চাব লাতগ

i and ii i. আৰ ুii. ii and iii ii আৰু iii iv iv i i 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What is the purpose of 

Aadhaar retrieval process?

আধ্াৰ উদ্ধাৰ প্ৰৰিয়াৰ মূল 
উতেশয ৰ ?

Residents may 

be in a hurry to 

link or seed 

their Aadhaar

বাৰসন্দাস তল 
ৰেজৰ আধ্াৰ 
ৰলাং  অথবা 
ৰচড  ৰাৰ 
লৰালৰৰত 
থাৰ ব পাতৰ

Letter does not 

reach the 

destination 

even after 90 

days 

90 ৰদেৰ 
পাচততা 
ৰচঠিখে 
গন্তবযস্থাে 
োপায়

Residents lose 

their EID/UID

বাৰসন্দাই 
ৰেজৰ EID/UID 

কহৰুৱায়

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4

431

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

How many days does it take 

to generate Aadhaar?

আধ্াৰ ৰেমবাণৰ বাতব ৰ মাে ৰদে 
প্ৰতয়াজে হয়?

upto 90 days 

from the day of 

Enrolment

োমাাং ে 
ৰদেৰ পৰা 90 

ৰদেললত 

30 days from 

the day after 

verification of 

details is 

completed

তথযৰ 
সতযাপে 
সিূণব কহাৱাৰ 
30 ৰদেৰ পাচত

1 Week from 

the day of 

receipt of 

enrolment 

packet by UIDAI 

from the EA

UIDAIএ 
োমাাং ে 
এতজঞ্চীৰ পৰা 
োমাাং ে 
কপত টতটা 
কপাৱা 
এসোহৰ 
ৰভতৰত

30 days from 

the day EA 

sends the 

enrolment 

packet to UIDAI 

োমাাং ে এতজঞ্চীতয় 
UIDAI  োমাাং ে 
কপত টতটা পতঠাৱা 30 

ৰদেৰ ৰভতৰত

1

432

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Delivery of Aadhaar takes up 

to 90 days.

আধ্াৰৰ কডৰলভাৰৰৰ বাতব 90 

ৰদেললত  লাৰগব পাতৰ। TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What is the mode of delivery 

of Aadhaar?

আধ্াৰ কডৰলভাৰৰ  ৰা পদ্ধৰততটা 
ৰ ?

Through DHL 

service and 

email

DHL কসৱা 
আৰু ই-কমইলৰ 
জৰৰয়তত

Download 

through 

Aadhaar 

webportal 

using registered 

mobile number

পঞ্জীভুি 
কমাবাইল েম্বৰ 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
আধ্াৰ 
কৱবপ'তটব লৰ 
পৰা 
ডাইেল'ড 
 ৰৰব লাতগ

Through Indian 

Postal Service

ভাৰতীয় ডা  
কসৱাৰ জৰৰয়তত Both 2 and 3 2 আৰু 3 দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

To which of the following 

numbers can a resident call to 

know the status of Aadhaar?

আধ্াৰৰ অৱস্থা জাৰেবলল 
বাৰসন্দাই ইয়াতৰ ক ােতটা েম্বৰলল 
কফাে  ৰৰব পাতৰ?

1947 1947 55563 55563 51969 51969 1952 1952 3
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident lost his Aadhaar 

letter and Enrolment ID -EID is 

available.  What is the process 

of requesting for Aadhaar 

status through SMS?

এজে বাৰসন্দাই ৰেজৰ আধ্াৰ 
ৰচঠি কহৰুৱাতল আৰু োমাাং ে 
Idকটা আতছ। SMS কযাতগ আধ্াৰৰ 
অৱস্থা জোৰ প্ৰৰিয়াতটা ৰ ?

SMS 'UID 

STATUS < 14 

DIGIT EID >' and 

send to 51969

51969 সল 
'UID STATUS < 

14 সাংখযা থ া 
EID >' SMS 

 ৰ 

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > and 

send to 51969

51969 সল 
'UID STATUS < 

28 সাংখযা থ া 
EID >' SMS 

 ৰ 

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number> and 

send to 51969

51969 সল 'UID 

EAADHAAR < 

আধ্াৰ 
>'<কমাবাইল 
েম্বৰ> SMS  

 ৰ 

Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident can SMS to 51969 

to know the status of his 

Aadhaar.

ৰেজৰ আধ্াৰৰ অৱস্থা জাৰেবলল 
এজে বাৰসন্দাই  51969সল SMS 

 ৰৰব পাতৰ।
TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Renu has applied for Aadhaar. 

She gave her demographic 

and biometric details in an 

enrolment center. How many 

days does it take to process 

the details and send Aadhaar 

to Renu? 

কৰেুতৱ আধ্াৰৰ বাতব আতবদে 
ৰদতছ তাই োমাাং ে ক ন্দ্ৰত জ্জৰ 
ঠি ো আৰু বায়'কমৰি  তথয 
ৰদতছ। তথযসমূহ প্ৰৰিয়া ৰণ  ৰৰ 
কৰেু  আধ্াৰ পঠাবলল ৰ মাে 
ৰদে লাৰগব?

upto 40 days 40 ৰদে upto 50 days 50 ৰদে upto 70 days 70 ৰদে upto 90 days 90 ৰদে 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Radha is a student of class 10. 

She wants to avail the benefit 

of government scholarship 

programme. She is in a hurry 

to link her Aadhaar with the 

scheme so that she can 

continue her studies. What 

needs to be done in such 

cases? 

ৰাধ্া দশম কেণীৰ ছাত্ৰী। তাই 
চৰ াৰী বৃৰত্তৰ লাভ উঠাব 
ৰবচাতৰ আৰু কসইবাতব কসই 
কযাজোতটাৰ লগত তাইৰ আধ্াখে 
ৰলাং   ৰৰবলল লৰালৰৰ  ৰৰ 
আতছ। এতে কক্ষত্ৰত ৰ   ৰৰব 
পাৰৰ?

Tell Radha to be 

patient and 

wait for the 

process to be 

over

ৰাধ্া  সধ্যব 
ধ্ৰৰ 
প্ৰৰিয়াতটা 
কশষ কহাৱালল 
ৰ'বলল  ও 

Use the UID 

retrieval 

process to get 

the status her 

Aadhaar

UID উদ্ধাৰ 
প্ৰৰিয়া 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
তাইৰ 
আধ্াৰৰ 
অৱস্থা জাে 

Nothing can be 

done to help 

Radha in this 

situation

ৰাধ্া  এই 
কক্ষত্ৰত 
ক াতেও সহায় 
 ৰৰব কোৱাতৰ

Issue a new 

Aadhaar to 

Radha

ৰাখা  এখে েতুে 
আধ্াৰ ৰদয় 2

439

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident lost his Aadhaar 

card, but knows his  Aadhaar 

number. He wants to receive 

his e-Aadhaar in his personal 

e-mail ID. What should he do 

in this situation?

এজে বাৰসন্দাই ৰেজৰ আধ্াৰ 
 াডব  কহৰুৱাইতছ ৰ ন্তু ৰেজৰ 
আধ্াৰ েম্বৰ জাতে। কতও ঁই-

আধ্াৰখে ৰেজৰ বযৰিগত ই-

কমইল Idত পাব ৰবচাতৰ। এতে 
কক্ষত্ৰত ৰ   ৰৰব লাতগ?

Visit the 

enrolment 

centre and 

request them 

to download 

and send on his 

email

োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰলল যাব 
লাতগ আৰ ু
ৰসহঁত  
আধ্াৰখে 
ডাউেল'ড 
 ৰৰ তাৰ ই-

কমইললল 
পঠিয়াবলল 
 'ব লাতগ

Visit the UIDAI 

website, 

download e-

aadhaar

কৱবচাইটলল 
সগ ই-আধ্াৰ 
ডাউেল'ড 
 ৰৰব লাতগ

It is not possible ই সম্ভৱ েহয় Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident lost both EID and 

UID numbers. Which of the 

following websites does he 

need to visit to retrieve his 

Aadhaar?

এজে বাৰসন্দাই ৰেজৰ EID আৰ ু
UID েম্বৰ কহৰুৱাইতছ। আধ্াৰ 
উদ্ধাৰৰ বাতব কতও ঁইয়াতৰ 
ক ােতটা কবৱচাইটলল যাব লাতগ?

https://resident.

uidai.net.in/find

-uid-eid

https://reside

nt.uidai.net.in

/find-uid-eid

https://resident

.uidai.net.in/we

b/resident/get- 

Aadhaar-no

https://reside

nt.uidai.net.in

/web/resident

/get- Aadhaar-

no

https://eaadhaa

r.uidai.gov.in/

https://eaadha

ar.uidai.gov.in/
None of the 

above
ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Which of the following 

information should you enter 

to download Aadhaar from 

the eaadhaar.uidai.gov.in. as 

pdf format?

eaadhaar.uidai.gov.in.ৰ পৰা 
আতপাোৰ আধ্াৰ pdf ফতমবটত 
ডাউেল'ড  ৰৰবলল আপুৰে ইয়াতৰ 
ক ােতটা তথয ৰদব লাতগ?

EID number EID েম্বৰ Name োম
OTP received 

on registered 

mobile number

পঞ্জীভুি 
কমাবাইল 
েম্বৰত কপাৱা 
OTP

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Which of the following 

numbers can a resident call 

for any issue related to 

Aadhaar?

আধ্াৰৰ লগত জৰিত ৰযত াতো 
সমসযাৰ বাতব বাৰসন্দাই ইয়াতৰ 
ক ােট েম্বৰত ফে  ৰৰব পাতৰ?

51969 51969 1947 1947 53363 53363 1950 1950 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Keerthana has enrolled 

herself for Aadhaar. Which of 

the following websites can 

she visit to know the status?

ৰ তব াোই আধ্াৰৰ বাতব ৰেজত  
োমাাংৰ ত  ৰৰতছ। আধ্াৰৰ 
অৱস্থা জাৰেবৰ বাতব তাই ইয়াতৰ 
ক ােতটা কৱবচাইটলল যাব লাতগ?

https://eaadhaa

r.uidai.gov.in/

https://eaadh

aar.uidai.gov.i

n/

http://uidai.gov.

in

http://uidai.go

v.in

aadhaar 

status.com

aadhaar 

status.com
Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4

https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident lost his Aadhaar 

card. He only has the EID 

available with him. Identify 

the correct order of steps to 

be followed to get e-Aadhaar.

I. Visit the website

II. Enter the EID number

III. Enter a mobile number

IV. Download the e-Aadhaar

এজে বাৰসন্দাই ৰেজৰ আধ্াৰ 
 াডব  কহৰুৱাইতছ। কতওঁৰ ওচৰত 
ক ৱল EIDকটা আতছ। ই-আধ্াৰ 
পাবৰ বাতব বযৱহাৰ  ৰা 
প্ৰৰিয়াতটাৰ শুদ্ধ িমত ইটা 
ৰচোি  ৰ ।
I. কৱবচাইটলল যাও 
II. EID েম্বৰতটা ৰদয় 
III. কমাবাইল েম্বৰতটা ৰদয় 
IV. ই-আধ্াৰ ডাউেল'ড  ৰ 

I, II, III and IV I, II, III আৰ ুIV I, III, II and IV I, III, II আৰ ুIV II, I, III and IV II, I, III আৰু IV III, II, I and IV III, II, I আৰু IV 1

445

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

A resident lost his Aadhaar 

card, but knows his UID or 

Aadhaar number. Identify the 

correct order of the steps to 

be followed to get the e-

Aadhaar in this case.

I. Visit the website

II. Enter the Aadhaar number

III. Enter a mobile number

IV. Download the e-Aadhaar

এজে বাৰসন্দাই ৰেজৰ আধ্াৰ 
 াডব  কহৰুৱাইতছ ৰ ন্তু EID অথবা 
আধ্াৰ েম্বৰতটা জাতে। এই কক্ষত্ৰত 
ই-আধ্াৰ পাবৰ বাতব বযৱহাৰ 
 ৰা প্ৰৰিয়াতটাৰ শুদ্ধ িমত ইটা 
ৰচোি  ৰ ।
I. কৱবচাইটলল যাও 
II. আধ্াৰ েম্বৰতটা ৰদয় 
III. কমাবাইল েম্বৰতটা ৰদয় 
IV. ই-আধ্াৰ ডাউেল'ড  ৰ 

I, II, III and IV I, II, III আৰ ুIV I, III, II and IV I, III, II আৰ ুIV II, I, III and IV II, I, III আৰু IV III, II, I and IV III, II, I আৰু IV 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Which of the following is 

required to an Aadhaar 

number holder to get Aadhaar 

on his or her registered 

mobile by visiting the website 

concerned?

I. EID number

II. Registered mobile number

III. OTP

এজে আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীতয় 
কৱবচাইটলল সগ ৰেজৰ 
পঞ্জীভুিতমাবাইল েম্বৰ বযৱহাৰ 
 ৰৰ আধ্াৰ পাবলল ইয়াতৰ 
ক ােতটাৰ প্ৰতয়াজে হয়?

I. EID েম্বৰ
II. পঞ্জীভুি ৰমবাইল েম্বৰ
III. OTP

Only I ক ৱল I Only II and III
ক ৱল II আৰু 
III

Only I and II ক ৱল I আৰু II I, II and III I, II আৰু III 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Why does an operator need 

to know the UID/EID retrieval 

process?

সঞ্চালত  UID/EID উদ্ধাৰ 
প্ৰৰিয়াতটা ৰ য় জাৰেব লাতগ?

To generate 

Aadhaar for the 

first time for a 

resident

এজে 
বাৰসন্দা  
প্ৰথমবাৰৰ 
বাতব আধ্াৰ 
ৰদবলল

To remove 

duplicate data 

from the system

ৰচতিমৰ পৰা 
ে ল ডাটা 
আঁতৰাবলল

To generate 

Aadhaar 

number in case 

the resident 

has lost the 

Aadhaar

বাৰসন্দাই যৰদ 
আধ্াৰ 
কহৰুৱাইতছ 
কততন্ত তাৰ 
আধ্াৰ েম্বৰ 
পাবলল

To minimise 

errors while 

capturing data

ডাটা লওঁতত কহাৱা 
ভুলৰ মাত্ৰা  মাবলল 3
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Retrieval may be required 

when the letter does not 

reach the destination even 

after 90 days

ৰচঠিখে 90 ৰদেৰ ৰভতৰত 
গন্তবযস্থাে োপাতল উদ্ধাৰৰ 
প্ৰতয়াজে হ'ব পাতৰ

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Retrieval may be required 

when the Aadhaar number 

holder may have lost his or 

her Enrolment ID or Unique ID.

আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীতয় কতওঁৰ 
োমাাং ে ID অথবা ৰবৰশি ID 

কহৰুৱাতল উদ্ধাৰৰ প্ৰতয়াজে হ'ব 
পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1

450

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

An Aadhaar number holder 

can also get e-Aadhaar 

printed from a Permanent 

Enrolment Center. 

আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীতয় স্থায়ী 
োমাাং ে ক ন্দ্ৰৰ পৰা ইৰপ্ৰণ্ট  ৰৰ 
আৰেব পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In which of the following 

cases, UID retrieval process is 

helpful?

ইয়াতৰ ক ােতটা কক্ষত্ৰত UID উদ্ধাৰ 
প্ৰৰিয়াই সহায়  তৰ?

Resident lost 

the Aadhaar

বাৰসন্দাই 
আধ্াৰ 
কহৰুৱাইতছ

The resident is 

in a hurry to 

link his Aadhaar 

to the service 

আধ্াৰ  
কসৱাৰ লগত 
ৰলাং   
 ৰৰবলল 
বাৰসন্দাজেৰ 
লৰালৰৰ সহতছ

The Aadhaar 

does not reach 

its destination 

even after 90 

days

90 ৰদেৰ 
পাচততা 
আধ্াৰখে 
ৰেজৰ 
গন্তবযস্থাে 
োপায়

All of the above ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What is the Full from of  PEC? PECৰ সিূণব অথ ৰ ?
Pre-Enrolment 

Card

োমাাং েৰ 
আগৰ  াডব

Permanent 

Enrolment 

Centre

স্থায়ী 
োমাাং ে ক ন্দ্ৰ

Pre-Enrolment 

Centre

োমাাং েৰ 
আগৰ ক ন্দ্ৰ

Public 

Enrolment 

Centre

সাববজৰে  োমাাং ে 
ক ন্দ্ৰ 2

453

Chapter 9: Guidelines for the 

Enrolment Staff to Improve 

Customer Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What is the toll-free number, 

which an Aadhaar number 

holder can call to get his or 

her Aadhaar after answering 

some security questions 

asked by a customer care 

executive?

কসই ৰবোমূলীয়া েম্বৰতটা ৰ , য'ত 
এজে আধ্াৰ েম্বৰৰ গৰা ীতয় 
গ্ৰাজ  কসৱা প্ৰৰতৰেৰধ্  
ক ইটামাে সুৰক্ষা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 
ৰদয়াৰ পাচত ৰেজৰ আধ্াৰ পাব 
পাতৰ।

1947 1947 1950 1950 1974 1974 1984 1984 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Agency should use 

one password for multiple set 

of Operator IDs working 

under them

োমাাং ে এতজঞ্চীতয় কতওঁতলা ৰ 
অধ্ীেত  াম  ৰৰ থ া 
ক ইবাটাও সঞ্চাল  IDৰ বাতব 
এটা পাচৱডব  ৰদব লাতগ।

YES হয় NO েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Agency should 

avoid force capture of 

biometrics of 

operators/supervisor during 

their on-boarding

োমাাং ে এতজঞ্চীতয় 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষ  অে কবাডব  
 তৰাতত বায়'কমৰি ৰ ফ'চব  
ক প্সাৰ  ৰৰব োলাতগ।

YES হয় NO েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Staff should enter 

N/A or NA in fields where 

Resident has not provided any 

data.

বাৰসন্দাই ক াতো ডাটা ৰেৰদয়া 
ঠাইত োমাাং ে  মবচাৰীতয় N/A 

অথবা NA ৰদব লাতগ।
TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

_____ need to proactively use 

Find Aadhaar facility before 

any fresh enrolment to 

minimize the rejections.

ক াতো েতুে োমাাং েৰ আগত 
_____এ সৰিয়ভাতৱ আধ্াৰ 
ৰবচাৰ  বযৱস্থাৰ বযৱহাৰ  ৰৰব 
লাতগ যাতত ো চ কহাৱাৰ মাত্ৰা 
 ৰম যায়।

Operators/Supe

rvisor

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ
 Subscribers গ্ৰাহ Introducers পৰৰচয় তব া Registrars পঞ্জীয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Staff should make 

sure _____ to share mobile 

number in during the 

Enrolment/Update.

োমাাং ে  মবচাৰীতয় োমাাং েৰ 
সময়ত যাতত_____কত যাতত 
কমাবাইল েম্বৰতটা ৰদতয় এই  থা 
ৰেৰিত  ৰৰব লাতগ।

Registrars পঞ্জীয় Introducers পৰৰচয় তব া Residents বাৰসন্দা Subscribers গ্ৰাহ 3
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Staff should deny 

any resident for enrolment in 

case of Biometrics exception 

and poor quality finger prints.

োমাাং ে  মবচাৰীতয় বায়'কমৰি  
অপবাদৰ থ া অথবা কবয়া মােৰ 
আঙুৰলৰ চাপ থ াৰ কক্ষত্ৰত 
োমাাং ে ো চ  ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Staff should not 

ask for any payment from the 

resident for fresh enrolment.

েতুে োমাাং েৰ বাতব োমাাং ে 
 মবচাৰীতয় বাৰসন্দাৰ পৰা ক াতো 
মূলয ৰবচাৰৰব োলাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment Staff should not re-

enrol residents without 

checking status of earlier 

enrolments of resident.

োমাাং ে  মবচাৰীতয় বাৰসন্দাৰ 
আগৰ োমাাং ে কোতচাৱাল  পুেৰ 
োমাাং ে  ৰৰব োলাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Give priority treatment to 

Differently abled, senior 

citizens, pregnant ladies 

residents.

পাংগু, বয়ৰসয়াল োগৰৰ  আৰু 
গভব ৱতী মৰহলা বাৰসন্দাস ল  
প্ৰাধ্ােয ৰদব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements.Which of them 

are correct?

i. Deny any resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception and 

poor quality finger prints

ii. Ask for any payment from 

the resident for enrolment in 

case of Biometric exception

iii. Do not re-enrol residents 

without checking status of 

earlier enrolments of resident

iv. Give priority treatment to 

Differently abled, senior 

citizens, pregnant ladies 

residents

ইয়াত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােত ইটা শুদ্ধ?

i. বায়'কমৰি  অপবাদ আৰ ুকবয়া 
মােৰ আঙুৰলৰ চাপৰ কক্ষত্ৰত 
ৰযত াতো বাৰসন্দাৰ োমাাং ে 
ো চ  ৰৰব লাতগ।
ii. বায়'কমৰি  অপবাদ থ া 
বাৰসন্দাৰ কক্ষত্ৰত োমাাং েৰ বাতব 
মূলয ৰবচাৰ ।
iii. বাৰসন্দাৰ আগৰ োমাাং েৰ 
অৱস্থা কোতচাৱাল  বাৰসন্দাতবাৰৰ 
পুেৰ োমাাং ে ে ৰৰব
iv. পাংগু, বয়ৰসয়াল োগৰৰ  আৰ ু
গভব ৱতী মৰহলা বাৰসন্দাস ল  
প্ৰাধ্ােয ৰদয় 

iii. and iv iii. আৰু iv ii. and iv. ii. আৰু iv. i. and ii. i. আৰু ii. i. and iv. i. আৰু iv. 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements.Which of them 

are correct?

i. Do not use one password 

for multiple set of Operator 

IDs.

ii. Enable force capture of 

biometrics of 

operators/supervisor.

iii. No two Operators should 

have same Operator ID

iv. Allow an 

Operator/Supervisor to sign 

off an enrolment on behalf of 

another.

ইয়াত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােত ইটা শুদ্ধ?

i. ক ইবাটাও সঞ্চাল  IDৰ বাতব 
এটা পাচৱডব  বযৱহাৰ  ৰৰব োলাতগ
ii. সঞ্চাল / পযবতবক্ষ ৰ 
বায়'কমৰি ৰ ফ'চব  ক প্সাৰ  ৰৰব 
লাতগ
iii. দজুে সঞ্চাল ৰ এত টা সঞ্চাল  
ID থাৰ ব োলাতগ
iv. এজে সঞ্চাল /পযবতবক্ষ   অেয 
এজেৰ বাতব এতা োমাাং ে চাইে-

অফ  ৰাৰ অেুমৰত প্ৰদাে  ৰা

iii. and iv. iii. আৰু iv. ii. and iv. ii. আৰু iv. i. and iii. i. আৰু iii. i. and iv. i. আৰু iv. 3
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements.Which of them 

are correct?

i. Registrars need to 

proactively use Find Aadhaar 

facility before any fresh 

enrolment to minimize the 

rejections.

ii. Encourage resident to share 

mobile number and email id.

iii. Inform resident to 

download e-Aadhaar after 

receiving Aadhaar generation 

SMS from UIDAI

iv. Do not ask for any 

payment from the resident 

for enrolment 

ইয়াত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােত ইটা শুদ্ধ?

i. ৰযত াতো েতুে োমাাং ে  ৰাৰ 
আগত পঞ্জীয়ত  সৰিয়ভাতৱ 
আধ্াৰ ৰবচাৰ  বযৱস্থাৰ বযৱহাৰ 
 ৰৰব লাতগ যাতত ো চ কহাৱাৰ 
মত্ৰা  ৰম যায়
ii. বাৰসন্দা  কমাবাইল েম্বৰ আৰ ুই-

কমইল id ৰদবলল উৎসাৰহত  ৰৰব 
লাতগ
iii. UIDAIৰ পৰা আধ্াৰ ৰেমবাণৰ 
SMS কপাৱাৰ পাচত বাৰসন্দাৰ ই-

আধ্াৰ ডাউেল'ড  ৰৰবলল জোও 
iv. োমাাং েৰ বাতব বাৰসন্দাৰ পৰা 
ক াতো মূলয ল'ব োলাতগ।

i., iii. and iv. i., iii. আৰ ুiv. ii., iii. and iv. ii., iii. আৰু iv. i. and iii. i. আৰু iii. i. and iv. i. আৰু iv. 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements.Which of them 

are correct?

i. Do not allow anyone else to 

sign for an enrolment that 

you have done.

ii. Do not sign for enrolments 

done by others.

iii. Enter N/A or NA in fields 

where Resident has not 

provided any data.

iv. Give your own fingerprint 

at the end of enrolment.

ইয়াত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােত ইটা শুদ্ধ?

i. আপুৰে  ৰা োমাাং ে এটাৰ 
বাতব অেয  াতৰাবা  চহী 
 ৰৰবলল ৰেৰদব
ii. আতে  ৰা োমাাং েৰ বাতব 
চহী ে ৰৰব
iii. বাৰসন্দাই ক াতো ডাটা ৰেৰদয়া 
ৰফল্ডত N/A অথবা NA ৰদয় 
iv. োমাাং েৰ কশষত আতপাোৰ 
আঙুৰলৰ চাপ ৰদয় 

i., iii. and iv. i., iii. আৰ ুiv. ii., iii. and iv. ii., iii. আৰু iv. i. and iii. i. আৰু iii. i. ii. and iv. i. ii. আৰু iv. 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Given here are some 

statements.Which of them 

are correct?

i. Brief the enrolment 

procedure to resident before 

and during enrolment.

ii. Leave those non-

mandatory fields blank where 

no data is provided by 

resident.

iii. Table lamp used for facial 

image capture should be 

switched on during iris 

capture.

iv. Login with your own 

supervisor’s Operator ID in 

Aadhaar client

ইয়াত ৰ ছুমাে উৰি ৰদয়া আতছ। 
ইয়াতৰ ক ােত ইটা শুদ্ধ?

i. োমাাং েৰ আগত আৰ ু
োমাাং েৰ সময়ত বাৰসন্দা  
োমাাং ে প্ৰৰিয়াৰ ৰবষতয়  'ব 
লাতগ
ii. বাৰসন্দাই ক াতো ডাটা ৰেদায় 
অৰেবাযব কোতহাৱা ৰফল্ডসমূহ খাৰল 
ৰাখ 
iii. মুখৰ ফতটা ল'বৰ বাতব 
বযৱহাৰ  ৰা কটবুল কলিতটা 
আইৰৰচৰ ফতটা লওতত অফ  ৰৰ 
থ'ব লাতগ
iv. আতপাোৰ ৰেজৰ পযবতবক্ষ ৰ 
সঞ্চাল  ID বযৱহাৰ  ৰৰ আধ্াৰ 
ক্লাতয়ণ্টত লগ-ইে  ৰ 

i., iii. and iv. i., iii. আৰ ুiv. ii., iii. and iv. ii., iii. আৰু iv. i., ii. and iii. i., ii. আৰু iii. i. ii. and iv. i. ii. আৰু iv. 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should 

allow other operator to login 

on his/her enrolment client 

using his/her Login Credential.

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  অেয সঞ্চাল   
ৰেজৰ লগ-ইে কিতডৰঞ্চতয়ল 
বযৱহাৰ  ৰৰ োমাাং ে ক্লাতয়ণ্টত 
লগ-ইে  ৰৰবলল ৰদব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should  

……………password frequently to 

avoid fraud .

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ঠগৰাৰম কৰাধ্ 
 ৰৰবৰ বাতব পাচৱডব তটা 
সঘতে……………।

Change সলাব লাতগ Not change সলাব োলাতগ Forget পাহৰৰব লাতগ All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What should be the ideal 

frequency for Operator sync?

What should be the ideal frequency 

for Operator sync? সঞ্চালি চাইাং ৰ 
পযবাে মাত্ৰাতটা ৰ ?

Daily সদৰে ভাতৱ Monthly মাৰহলীভাতৱ Yearly বছতৰ ীয়াভাতৱ 6 Months 6 মাহৰ মুৰত এবাৰ 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should 

follow………… procedure to 

perform the Enrolment / Update 

Processs?

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ স তল 
োমাাং ে/আপতডট প্ৰৰিয়াৰ 
বাতব…………পদ্ধৰত মাৰে চৰলব লাতগ।

Standard 

Operator 
সাধ্াৰণ সঞ্চাল Any ৰযত াতো Medical ৰচৰ ৎসাজৰেত Customer 

Satisfaction
গ্ৰাহ  সন্তুৰি 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Any document can be used as 

Valid PoI and PoA document 

which resident provides?

বাৰসন্দাই ৰদয়া ৰযত াতো দস্তাতবজ  
পৰৰচয় আৰু ঠি োৰ প্ৰমাণৰ 
দস্তাতবজ ৰহচাতপ বযৱহাৰ  ৰৰব পাৰৰ।

YES হয় NO েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case any fellow 

Operator/Supervisor performs 

any fruad during the 

Enrolment/Update Process who 

needs to be informed?

যৰদ সহ াৰী সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  
োমাাং েৰ সময়ত ক াতো ঠগৰাৰম 
 তৰ কততন্ত ইয়াৰ ৰবষতয়  া  জোব 
লাতগ?

Authority প্ৰাৰধ্ ৰণ Resident বাৰসন্দা Police পুৰলচ Local MP/MLA সাধ্াৰণ MP/MLA 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

The enrolment files or backup 

should be stored as per the 

guidelines prescribed by ?

োমাাং েৰ ফাইল অথবা 
কব আপসমূহ ক াতে ৰদয়া 
ৰেতদবশোমতত ৰাৰখব লাতগ?

Authority প্ৰাৰধ্ ৰণ Resident বাৰসন্দা Police পুৰলচ Family পৰৰয়াল 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Biometric Exception case should 

be signed off by the Enrolment 

Staff as per his/her feeling 

towards the resident? 

োমাাং ে  মবচাৰীৰ বাৰসন্দাৰ প্ৰৰত 
থ া ৰেজৰ অেুভৱ অেুসৰৰ 
বায়'কমৰি  অপবাদ ক চ চাইে অফ 
 ৰৰব লাতগ।

Correct শুদ্ধ Incorrect ভুল After due 

dilegence

যতঠি পৰৰেমৰ 
পাচত None of the above ইয়াতৰ এটাও েহয় 3
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

GPS Coordinate of the 

Enrolment/Update device needs 

to be taken at what frequency?

োমাাং ে/আপতডট ৰডভাইচৰ GPS 

ৰেতদবশাাং  ৰ মাে সঘতে ল'ব লাতগ?

Daily before 

starting the 

Enrolment/Updat

e Activity

োমাাং ে/আপতড
ট প্ৰৰিয়া 
আৰম্ভ  ৰাৰ 
আগত

At end of the day 

once all the 

activities are 

complete

ৰদেতটাৰ কশষত 
স তলা  াযব 
সিূণব কহাৱাৰ 
পাচত

Once in a month এমাহত এবাৰ
while purchasing 

the Enrolment 

Device

োমাাং ে ৰডভাইচ 
িয়  তৰাতত 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Can a Operator/Supervisor work 

on multiple Enrolment/Update 

machines using same login ID?

এত টা লগ-ইে ID বযৱহাৰ  ৰৰ এজে 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ক ইবাটাও 
োমাাং ে/আপতডট কমৰচেত  াম 
 ৰৰব পাতৰ কে?

YES পাতৰ NO কোৱাতৰ YES till the time it 

is detected 

পাতৰ 
কযৰতয়াললত  
ধ্ৰা েপতৰ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should use 

same password for all his 

account as a best practice?

আটাইতল  ভাল অভযাসৰ বাতব 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ৰেজএ স তলা 
এ াউণ্টৰ বাতব এত টা পাচৱডব  
বযৱজাৰ  ৰৰব লাতগ।

No, the password 

should be 

changed 

frequently

েহয়, পাচৱডব তটা 
সঘতে সলাব 
লাতগ

Yes, to 

remember and 

easy usage

হয়, বযৱহাৰ 
 ৰাত আৰু 
মেত ৰখাত 
সহজ

As per his/her 

convinience

ৰেজৰ সুৰবধ্া 
অেুসৰৰ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case of any fraud, 

Operator/Supervisor should ask 

resident money?

ৰযত াতো ঠগৰাৰমৰ কক্ষত্ৰত, 

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  বাৰসন্দা  ট া 
ৰবচাৰৰব লাতগ কে?

No, fraud should 

be reported to 

the Authority

োলাতগ, 

ঠগৰাৰমতটা 
প্ৰাৰধ্ ৰণ  
জোব লাতগ

Yes, the fraud 

enrolment/updat

e should be 

complete

লাতগ, ঠগৰাৰম 
 ৰৰ  ৰা 
োমাাং ে/আপতড
ট সিূণব  ৰৰব 
লাতগ

Nobody should 

be informed

 াত া  'ব 
োলাতগ None of the above ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

All the Enrolment/Update 

related files/backup should be 

stored in any device and given to 

other Operator?

স তলা োমাাং ে/আপতডটৰ লগত 
জৰিত ফাইল/কব আপ ক াতো 
ৰডভাইচত ৰাৰখ অেয সঞ্চাল   ৰদয়া 
হয়।

No, the backup 

should be secure

েহয়, 

কব আপটি 
ভালদতৰ ৰাৰখব 
লাতগ

Yes, for them to 

upload using 

your credential

হয়, আতপাোৰ 
কিতডৰঞ্চতয়ল 
বযৱহাৰ  ৰৰ 
আপল'ড  ৰৰব 
লাতগ

None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

After completing GPS sync, 

device can be taken to any other 

place to perform the enrolment?

GPS চাইাং  সিূণব কহাৱাৰ পাচত 
ৰডভাইচতটা অেয ঠাইলল োমাাং েৰ 
বাতব ৰেব পাৰৰ।

NO েহয় YES হয় As per his/her 

convinience

ৰেজৰ সুৰবধ্া 
অেুসৰৰ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case resident request to add 

one of his relative's finger print 

for his/her enrolment, should 

this be allowed?

যৰদ বাৰসন্দাই   কতওঁৰ োমাাং েৰ 
বাতব সম্বন্ধীয় বযৰিৰ আঙুৰলৰ চাপ 
ল'বলল অেুতৰাধ্  তৰ, কততন্ত এইতটা 
ৰদয়া হয় কে?

YES হয় NO েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Any resident can be enrolled as 

an Biometric Exception case to 

avoid the finger prints?

আঙুৰলৰ চাপ যাতত কলাৱা েহয় তাৰ 
বাতব ৰযত াতো বাৰসন্দাত  বায়'কমৰি  
অপবাদৰ ক চ ৰহচাতপ োমাাং ে 
 ৰৰব পাৰৰ।

No েহয় Yes হয় As per his/her 

convinience

ৰেজৰ সুৰবধ্া 
অেুসৰৰ

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Enrolment/Update Client should 

be tampered, if it is not working 

or showing some error?

োমাাং ে/আপতডট ক্লাতয়ণতৰ লগত 
হস্ততক্ষপ  ৰৰব লাতগ, যৰদ ই  াম 
 ৰা োই অথবা ৰ বা ভুল কদখুৱাই 
অতছ।

Yes হয় No েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Photo of Photo can be taken 

while enroling any resident?

ৰযত াতো বাৰসন্দাৰ োমাাং ে  ৰৰতত 
ফতটাৰ ফতটা ল'ব পাৰৰ। No েহয় Yes হয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What should not be taken in 

place of photo of the resident 

while performing Aadhaar 

update?

আধ্াৰ আপতডট  তৰাতত বাৰসন্দাৰ 
ফতটাৰ ঠাইত ৰ  ল'ব েলাতগ?

Photo of Photo ফতটাৰ ফতটা Photo of Gods ভগৱােৰ ফতটা Photo of Animal জন্তুৰ ফতটা All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

What language should not be 

used while filling the resident 

data ?

বাৰসন্দাৰ ডাটা ৰদওঁতত ক ােতটা 
ভাষাৰ বযৱহাৰ  ৰৰব োলাতগ?

un parliamentary অসাাংসৰদয় English ইাংৰাজী Hindi ৰহন্দী All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Strict action would be taken 

against the Operator/Supervisor 

perform any of these activities?

ইয়াতৰ ক ােতটা  াম  ৰৰতল 
সঞ্চাল /পযবতবশ ৰ ৰবৰুতদ্ধ  তঠাৰ 
পদতক্ষপ কলাৱা হ'ব?

take photo of 

photo OR photo 

of animal

ফতটাৰ ফতটা 
ল'কল অথবা 
জন্তুৰ ফতটা 
ল'কল

use un-

parliamentary 

language 

অসাাংসৰদয় 
ভাষা বযৱহাৰ 
 ৰৰতল

None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Any resident above 5 years in 

age can be enrolled as an "Child"  

 to avoid taking finger prints?

5 বছৰতল  কবৰছ বয়সৰ ৰযত াতো 
বাৰসন্দাৰ আঙুৰলৰ চাপ যাতত কলাৱা 
েহয় তাৰ বাতব কতওঁ  "ৰশশু" 

ৰহচাতপ োমাাং ে  ৰৰব পাৰৰ।

Yes হয় No েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

All the children below 5 years in 

age should be forced to give 

fingerprints?

5 বছৰৰ তলৰ স তলা ৰশশু  
আঙুৰলৰ চাপ ৰদবলল কজাৰ  ৰৰব 
লাতগ।

No েহয় yes হয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case of Child Enrolment, 

Operator/Supervisor should 

become their parent or guardian 

for Enrolment?

ৰশশু োমাাং ে কক্ষত্ৰত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  োমাাং েৰ বাতব 
ৰসহঁতৰ ৰপতৃ-মাতৃ অথবা অৰভভাৱ  
হ'ব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should act 

as Head of Family in case the 

resident does not have valid 

document?

যৰদ বাৰসন্দাৰ ক াতো সবধ্ দস্তাতবজ 
োই কততন্ত সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  
পৰৰয়ালৰ মূল সদসয ৰহচাতপ  াযব 
 ৰৰব লাতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

News paper or any blanck paper 

can be used as supporting PoI 

and PoA

পৰৰচয় আৰু ঠি োৰ প্ৰমাণৰ বাতব 
বাতৰৰ  াগজ অথবা ক াতো উ া 
 াগজ বযৱহাৰ  ৰৰব পাৰৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় Both 1 and 2 1 আৰু 2 দতুয়াটা 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case Incorrect 

document/blank paper/news 

paper is used for Enrolment 

purpose by the Operator what 

will happen? 

যৰদ সঞ্চালত  োমাাং ে বাতব ভুল 
দস্তাতবজ/উ া  াগজ/বাতৰৰ  াগজ 
বযৱহাৰ  তৰ কততন্ত ৰ  হ'ব?

Enrolment will be 

rejected

োমাাং ে 
ো চ  ৰা হ'ব

Strict action 

against the 

Operator will be 

taken 

সঞ্চাল ৰ 
ৰবৰুতদ্ধ  তঠাৰ 
পদতক্ষপ কলাৱা 
হ'ব

None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয়

All the given 

options
ইয়াতৰ আটাইত ইটা 4
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Whose Mobile Number or Email 

should be added while 

performing Aadhaar Enrolment?

আধ্াৰ োমাাং েৰ সময়ত  াৰ 
কমাবাইল েম্বৰ আৰু ই-কমইল কযাগ 
 ৰৰব লাতগ?

Resident বাৰসন্দা Operator/Supervi

sor

সঞ্চাল /পযবতবক্ষ
 

Local 

representative
সাধ্াৰণ প্ৰৰতৰেৰধ্ None of the above ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator can use mix biometric  

while performing Aadhaar 

Enrolment?

আধ্াৰ োমাাং ে  তৰাতত সঞ্চালত  
বায়'কমৰি  ৰমক্স বযৱহাৰ  ৰৰব 
পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor can take 

money from the resident and 

write any information in the 

Enrolment Client?

সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  বাৰসন্দাৰ পৰা 
ট া সল োমাাং ে ক্লাতয়ণ্টত ৰযত াতো 
তথয ৰলৰখব পাতৰ।

No েহয় Yes হয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Photocopy of Proof of Identity 

and Proof of Address can be 

used in case the resident wants?

বাৰসন্দাই ৰবচাৰৰতল পৰৰচয় আৰু 
ঠি োৰ ে ল বযৱহাৰ  ৰৰব পৰা 
যাব।

No, Original 

Document needs 

to scanned

োযাব, আচল 
দস্তাতবজ কেে 
 ৰাৰ প্ৰতয়াজে

Yes, any 

document can be 

used

যাব, ৰযত াতো 
দস্তাতবজ 
বযৱহাৰ  ৰৰব 
পাৰৰ

None of the 

above

ইয়াতৰ এটাও 
েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor should 

keep the Hard Copy of the PoI 

and PoA after the Enrolment is 

complete?

 োমাাং ে সিূণব কহাৱাৰ পাচত 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  পৰৰচয় আৰু 
ঠি ো হাডব   ৰপতটা ৰাৰখব লাতগ।

No hard copies 

should be kept

ক াতো হাডব  
 ৰপ ৰখা েহ'ব

Yes hard copy 

should be kept 

safely

হাডব   ৰপ 
ভালদতৰ ৰখা 
হ'ব

1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Which of the following activities 

should be avoided while 

performing Aadhaar Enrolment 

and Update?

(i) Take Photo of Photo

(ii) Take Photo of God 

(iii) Take Photo of Animal

(iv) Take resident photo

আধ্াৰ োমাাং ে আৰু আপতডট 
 তৰাতত ইয়াতৰ ক ােতবাৰ  াযব 
 ৰৰব োলাতগ?

(i) ফতটাৰ ফতটা কলাৱা
(ii) ভগৱােৰ ফতটা কলাৱা 
(iii) জন্তুৰ ফতটা কলাৱা
(iv) বাৰসন্দাৰ ফতটা কলাৱা

All the given 

option

ইয়াতৰ 
আটাইত ইটা (i) , (ii) and (iii) (i) , (ii) আৰু (iii) (ii) and (iii) (ii) আৰু (iii) None of the above ইয়াতৰ এটাও েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Which of the following is a valid 

PoI Document?

(i) Driving Licience

(ii) Voter ID

(iii) Office ID

(iv) Visiting Card

ইয়াতৰ ক ােতটা এটা সবধ্ পৰৰচয়ৰ 
প্ৰমাণ?

(i) োইৰভাং লাইতচঞ্চ
(ii) কভাটাৰ ID

(iii) অৰফচ ID

(iv) ৰভৰজটিাং  াডব

Both (i) and (ii)
 (i) আৰু (ii) 

দতুয়াটা Only (iii) and (iv)
ক ৱল (iii) আৰু 
(iv)

Only i ক ৱল i None of the above ইয়াতৰ এটাও েহয় 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case the resident wants 

his/her Biometric can be 

changed or mixed with any other 

resident?

যৰদ বাৰসন্দাই ৰবচাতৰ কততন্ত কতওঁৰ 
বায়'কমৰি  অেয বাৰসন্দাৰ লগত 
সলাব অথবা ৰমলাব পাৰৰ কে?

Yes পাৰৰ No কোৱাৰৰ 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

In case 6 years old resident 

request to perform Child 

Enrolment should this be 

allowed?

6 বছৰীয়া বাৰসন্দাৰ কক্ষত্ৰত োমাাং ে 
 ৰাৰ অেুতৰাধ্ আৰহল ইয়া  
 ৰৰবলল ৰদয়া হ'ব কে?

YES, as it is 

requested by the 

resident

হ'ব, বাৰসন্দাই 
কযতেল  
অেুতৰাধ্  ৰৰতছ

No, as he/she is 

above 5 years in 

age

েহ'ব, ৰ য়তো 
তাৰ/তাই বয়স 
5 বছৰতল  কবৰছ

Both the options 

are incorrect

দতুয়াটা ৰব ল্পই 
শুদ্ধ 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator/Supervisor can take 

photo of photo instead of the 

actual photo of the resident in 

case the resident request?

বাৰসন্দাই অেুতৰাধ্  ৰৰতল 
সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  আচল ফতটাৰ 
সলৰে ফতটাৰ ফতটা ল'ব পাতৰ।

Yes হয় No েহয় 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

The scan copies of PoI and PoA 

can be kept in a separate folder 

by the Operator?

পৰৰচয় আৰু ঠি োৰ প্ৰমাণৰ কেে 
 ৰা  ৰপতবাৰ সঞ্চালত  অেয এটা 
ফ'ল্ডাৰত থ'ব পাতৰ।

No কোৱাতৰ Yes পাতৰ 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Blanck pages can also be used as 

PoI and PoA document in case 

required?

প্ৰতয়াজে হ'কল পৰৰচয় আৰু ঠি োৰ 
প্ৰমাণৰ বাতব উ া  াগতজা বযৱহাৰ 
 ৰৰব পাৰৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Resident should not be informed 

in case the Operator/Supervisor 

enters any information which is 

not mentioned on the Form

যৰদ সঞ্চাল /পযবতবক্ষত  ফমবত েথ া 
ক াতো তথয ৰদতয় কততন্ত ইয়াৰ 
ৰবষতয় বাৰসন্দা  জোব োলতগ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Tampered Machine can be used 

to perform Enrolment/Update to 

earn money?

পইচা ঘটিবলল োমাাং ে/আপতডটৰ 
বাতব হস্ততক্ষপ  ৰা কমৰচে বযৱহাৰ 
 ৰৰব পাৰৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Should the Operator sign off any 

enrolment done by other 

Operator without checking?

অেয সঞ্চালত   ৰা োমাাং ে এটা 
পৰীক্ষা ে ৰাল  সঞ্চালত  চাইে অফ 
 ৰৰব লাতগ কে?

No োলাতগ Yes লাতগ 1
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অধ্যায় 9: গ্ৰাহ  সন্তুৰি 
ভাল  ৰৰবলল আৰু 
ঠগৰাৰম কৰাধ্  ৰৰবলল 
োমাাং ে  মবচাৰীলল 
ৰেতদবশো

Operator can write his/her own 

Mobile Number should be 

mentioned in the Enrolment 

Client rather than the resident 

mobile number?

সঞ্চালত  োমাাং ে ক্লাতয়ণ্টত 
বাৰসন্দাৰ কমাবাইল েম্বৰ ৰলখাৰ 
সলৰে ৰেজৰ কমাবাইল েম্বৰ ৰলৰখব 
পাতৰ।

TRUE শুদ্ধ FALSE ভুল 2


