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Chapter অধ্যায়ের QUESTION_TEXT মূল পাঠ থেকে প্রশ্ন OPTION_1 বিেল্প ১ OPTION_2 বিেল্প ২ OPTION_3 বিেল্প ৩ OPTION_4 বিেল্প ৪ Answer/উত্ত
র

1

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Who among the 

following had 

established UIDAI by 

passing Aadhaar Act, 

2016 

আধায আইন, ২০১৬ া 
করয ননরনাক্তরেয ভরধে কক 
ইউআইনিএআই প্রনিষ্ঠা 
করযনছররন?

State 

Government
যাজে যকায Government of 

India
বাযি যকায Registrars ননফন্ধক Enrolment 

Agency
নঞ্জকযণ এরজন্পী 2

2

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

When was UIDAI 

established as 

Statutory Authority 

under Ministry of 

Electronics and I.T ?

ইউআইনিএআই করফ কেরক 
ইররকট্রননক্স  এফং আই.টি. 
ভন্ত্রণারর়েয অধীরন 
ংনফনধফদ্ধ কিৃৃক্ষ নারফ 
প্রনিনষ্ঠি র়েনছর?

28th January, 

2009

২৮ই জানু়োনয, 
২০০৯

29th 

September, 

2010

২৯ক 
করেম্বয, 
২০১০

12th 

September, 

2015

১২ই করেম্বয, 
২০১৫

12th July, 2016
১২ই  জরুাই, 
২০১৬

4

3

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Which organisation 

is responsible for 

issuing UID?

ইউআইনি জানয কযায 
জনে ককান ংস্থা ো়েফদ্ধ?

Election 

Commission
ননফৃাচন কনভন Planning 

Commission

নযকল্পনা 
কনভন

MeitY এভইআইটি়োই UIDAI ইউআইনিএআই 4

4

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Why was UIDAI 

created ?

ইউআইনিএআই ককন তিনয 
কযা র়েনছর?

To Provide 

robust 

technology to 

eliminate 

duplicate and 

fake identities, 

and

নকর এফং জার 
ফেনক্তগি নযচ়ে 
েযূ কযায জনে 
নক্তারী প্রমুনক্ত 
প্রোন করুন এফং

to provide 

identity that 

can be verified 

and 

authenticated 

in an easy, 

cost-effective 

way

একটি জ, 
খযচ 
কামৃকয 
উার়ে মাচাই 
এফং প্রভানণি 
রি ারয 
নযচ়ে 
প্রোন করুন

To make 

another 

Identification 

Document

আরযকটি 
নাক্তকযণ 
ননে তিনয কযা

Both 1 & 2 ১ এফং ২ উব়ে 4

5

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

When was the 

Aadhaar Enrolment 

/Update Regulation 

2016 published in 

official gazettee

যকাযী কগরজরে আধায 
নঞ্জকযণ/আরিে প্রনফধান 
২০১৬ করফ প্রকানি 
র়েনছর ?

28th January, 

2009

২৮ই জানু়োনয, 
২০০৯

29th 

September, 

2010

২৯ক 
করেম্বয, 
২০১০

12th July, 2016
১২ই  জরুাই, 
২০১৬

12th 

September 

2017

১২ই করেম্বয 
২০১৭

4



6

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

What do you mean 

by Aadhaar 

Enrolment/Update 

Process

আধায নঞ্জকযণ/আরিে 
দ্ধনিয অেৃ নক?

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.

আধায আইন 
অনুমা়েী 
ফেনক্তরেয আধায 
ংখো জানয 
কযায উরেরে 
নঞ্জকযণ এরজন্পী 
দ্বাযা ফেনক্তরেয 
কেরক িারেয 
জনিানিক এফং 
ফার়োরভনট্রক িেে 
ংগ্ররয প্রনি়ো।

Process to 

collect 

personal 

information of 

the resident to 

issue 

Identification 

Number

নাক্তকযণ 
নম্বয ইুে 
কযায জনে 
ফানন্দারেয 
ফেনক্তগি 
িেে ংগ্ররয 
প্রনি়ো

Process to 

collect 

financial 

information 

like PAN 

number, Bank 

A/c no. to 

issue 

Identification 

Number

নাক্তকযণ 
নম্বয ইুে 
কযরি আনেৃক 
িেে কমভন 
োন নম্বয, 
ফোংক 
অোকাউন্ট 
নম্বয ংগ্ররয 
প্রনি়ো।

None of the 

above

এরেয ভরধে 
ককারনাোই না

1

7

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

What is the process 

of capturing resident 

data both 

Demographic and 

Biometric for 

generation of 

Aadhaar called?

আধায প্রজরন্য জনে 
জনিানিক  ফার়োরভনট্রক 
উব়ে কক্ষরে অনধফাীয 
িেে অনধগ্ররণয প্রনি়ো 
কী?

Authentication প্রভাণীকযণ Enrolment নঞ্জকযণ Identification নাক্তকযণ Presentation উায 2

8

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_____ is any entity 

authorised or 

recognised by the 

Authority for the 

purpose of enrolling

individuals through 

Enrolment Agency.

___________ নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয ভাধেরভ ফেনক্তরেয 
নঞ্জকযণ কযায উরেরে 
কিৃৃক্ষ কিৃৃক অনুরভানেি 
ফা স্বীকৃি ককান ত্তা।

Introducer নযচ়েোিা Enrolling 

agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Agency এরজন্পী Registrar ননফন্ধক 4

9

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_____ is any entity 

engaged by the 

Registrar for the 

purpose of enrolling

individuals.

_____ ফেনক্তরেয নঞ্জকযণ 
কযায উরেরে কযনজস্ট্রায 
কিৃৃক ননমুক্ত ককান ত্তা।

Introducer নযচ়েোিা Enrolment 

Agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Supervisor/Op

erator

ুাযবাইজায 
/ অারযেয

Registrar ননফন্ধক 2



10

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

The Verifier/Certifier 

is the personnel 

appointed by 

________ for 

verification of 

documents at 

enrolment centres.

নঞ্জকযন ককরে েস্তারফজ 
প্রনিােরনয জনে মাচনোয 
/ াটৃিপাই়োয  
________________ 
কিৃৃক ননমুক্ত কনভৃফৃন্দ।

Operator অারযেয Introducer নযচ়েোিা Registrars ননফন্ধক Enrolling 

agency
নঞ্জকযণ এরজন্পী 3

11

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_________is the 

place where the 

Aadhaar 

Enrolment/Update is 

conducted by 

Certified 

Operator/Supervisor

_________ ই স্থান 
কমখারন আধায 
নাভকযণ/আরিে 
াটৃিপাইি 
অারযেয/ুাযবাইজায 
দ্বাযা নযচানরি ়ে।

Enrolment Center নঞ্জকযণ ককে Exam Center যীক্ষায ককে Hospital াািার School সু্কর 1

12

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

__________ is a 

certified personnel 

employed by 

Enrolment Agencies 

to execute the 

process of enrolment 

/update at the 

enrolment centers

__________ নঞ্জকযণ 
ককরে নঞ্জকযণ/আরিে 
প্রনি়ো চারারনায জনে 
নঞ্জকযণ ককে কিৃৃক 
ননমুক্ত একজন াটৃিপাইি 
কভী।

Enrolment 

Operator

নঞ্জকযণ 
অারযেয

Enrolment 

Supervisor

নঞ্জকযন 
ুাযবাইজায

Introducer নযচ়েোিা Both 1 & 2 ১ এফং ২ উব়ে 2

13

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Who among the 

following ensures 

that only trained and 

certified persons 

handle the 

enrolment/update 

process?

ননননরনখিরেয ভরধে কক 
নননিি করয কম শুধুভাে 
প্রনক্ষণপ্রাপ্ত এফং াটৃিপাইি 
ফেনক্তযা নঞ্জকযণ/আরিে 
প্রনি়ো নযচারনা করয?

UIDAI ইউআইনিএআই Operator অারযেয Supervisor ুাযবাইজায Enrolment 

Agency
নঞ্জকযণ এরজন্পী 4

14

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_____________is 

responsible to 

conduct the 

Certification exam 

for the role of 

Operator/Supervisor

_____________ 
অারযেয/ুাযবাইজারযয 
বূনভকায জনে াটৃিনপরকন 
যীক্ষা নযচারনায  জনে 
ো়েফদ্ধ োকরফ।

Enrolment 

Agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Testing and 

Certification 

Agency

যীক্ষা এফং 
াটৃিনপরকন 
এরজনন্প

Registrar ননফন্ধক 3



15

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_______ 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. 

_______  কযনজস্ট্রায এফং 
কিৃৃরক্ষয ারে ননফন্ধবুক্ত 
একজন ফেনক্ত নমনন এভন 
ফেনক্তয নযচ়ে অনুরভােন 
করযন মায কারছ ককারনা 
তফধ নআই এফং নআয 
কনই।

Introducer নযচ়েোিা Enrolling 

agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Agency এরজন্পী 2

16

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

_______ 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. 

_______  কযনজস্ট্রায এফং 
কিৃৃরক্ষয ারে ননফন্ধবুক্ত 
একজন ফেনক্ত নমনন এভন 
ফেনক্তয নযচ়ে অনুরভােন 
করযন মায কারছ ককারনা 
তফধ নআই এফং নআয 
কনই।

Operator অারযেয Introducer নযচ়েোিা Enrolling 

agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Agency এরজন্পী 2

17

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Who are applicable 

to can get the 

Aadhaar 

Enrolment/Update 

done?

আধায নঞ্জকযণ ফা 
আরিে কযায জনে কক 
উমুক্ত ?

Operator অারযেয

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

একজন 
ফেনক্ত কম 
আধায 
নঞ্জকযরণয 
জনে আরফেন 
কযায 
িানযরখয 
আরগয ফারযা 
ভারয ভরধে 
একরা 
নফযান নেন 
(১৮২)  
ফা আয 
কফন ভ়ে 
ধরয বাযরি 
ফফা 
কযরছন।

NRI
অনাফাী 
বাযিী়ে

None of the 

above

এরেয ভরধে 
ককারনাোই না

2



18

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Enrolment 

Identification 

Number (EID) is ___-

digit number 

allocated to 

residents at the time 

of enrolment. 

নঞ্জকযণ নযচ়ে নম্বয 
(ইআইনি) নঞ্জকযরণয 
ভ়ে অনধফাীরেয কে়ো 
___- অরেয ংখো।

10 ১০ 12 ১২ 15 ১৫ 28 ২৮ 4

19

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

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.

অনধফাী এভন একজন 
ফেনক্ত নমনন আধায 
নঞ্জকযণ / আরিরেয 
জনে আরফেন কযায 
িানযরখয আরগ ফারযা ভার 
___ নেন ফা িায কফন 
ভর়েয জনে বাযরি 
ফফা করযরছন।

32 ৩২ 61 ৬১ 123 ১২৩ 182 ১৮২ 4

20

Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Which of the 

following contact 

numbers can a 

resident call for 

resolutions to their 

concerns or 

grievances related to 

Aadhaar?

ননরনাক্ত ককান কমাগারমাগ 
নম্বরয আধায ম্পনকৃি 
ককারনা উরদ্বগ ফা 
অনবরমারগয ভাধারনয জনে 
অনধফাী কপান কযরি 
ারয?

1947 ১৯৪৭ 2009 ২০০৯ 140 ১৪০ 108 ১০৮ 1
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Aadhaar is unique 

because 

_________________

___.

আধায অনদ্বিী়ে কাযণ 
____________________ 
.

No two residents 

will have the 

same Aadhaar 

number

ককান েজুন 
ফানন্দায একই 
আধায নম্বয 
োকরফ না

A family can 

get a unique 

recognized ID

একটি 
নযফায 
একটি অননে 
স্বীকৃনি 
আইনি করি 
ারযন

A person can 

avail two 

Aadhaar 

numbers

একজন ফেনক্ত 
েটুি আধায 
নম্বয করি 
ারযন

None of the 

above

এরেয ভরধে 
ককারনাোই না

1
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Which of the 

following is NOT a 

component of 

enrollment setup?

নীরচয ককানটি নঞ্জকযণ 
কেআরয একটি উাোন 
ন়ে?

Computer কনম্পউোয Biometric 

device

ফার়োরভনট্রক 
মন্ত্র

Bomb detector কফাভ আনফষ্কাযক Iris scanner আইনয স্কোনায 3
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Which of the given is 

true about Aadhaar?

এরেয ভরধে ককানটি আধায 
ম্পরকৃ িে?

An individual can 

obtain multiple 

Aadhaar numbers 

একজন ফেনক্ত 
একানধক আধায 
নম্বয করি ারযন

Aadhaar 

collects 

financial 

information of 

residents 

আধায 
অনধফাীরেয 
আনেৃক িেে 
ংগ্র করয

Aadhaar can 

be used as 

Proof of 

Citizenship

আধায 
নাগনযকত্ব 
প্রভাণ নররফ 
ফেফায কযা 
কমরি ারয

Aadhaar 

enables 

resident’s 

identification 

subject to 

successful 

“Authentication

” 

আধায পর 
"প্রভাণীকযণ" 
এয জনে 
অনধফাীরেয 
নযচর়েয নফলর়ে 
নি়ে করয

4
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Aadhaar uses which 

of the given to 

uniquely identify the 

resident?

অনধফাীরক একক বারফ 
নাক্ত কযরি আধায 
ককানটি ফেফায করয?

Name and 

Address of the 

resident

ফানন্দায নাভ 
এফং ঠিকানা

Fingerprints আঙ্গরুরয ছা Iris আইনয Both 2 & 3 ২ এফং ৩ উব়ে 4
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Which of the given is 

true about Aadhaar?

এরেয ভরধে ককানটি আধায 
ম্পরকৃ িে?

It is just another 

card

এো শুধু 
আরযকটি কািৃ

Will collect 

and record 

demographic 

and biometric 

information 

for generation 

of Aadhaar 

Number

আধায ংখো 
তিনযয জনে 
জনিানিক 
এফং 
ফার়োরভনট্রক 
িেে ংগ্র 
 নরনফদ্ধ 
কযা রফ

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

আধায ফ 
আইনি 
প্রনিস্থানি 
কযরফ

Will collect 

profiling 

information, 

such as caste, 

religion, 

language

কপ্রাপাইনরং িেে 
ংগ্র কযরফ, 
কমভন ফণৃ, ধভ,ৃ 
বালা

2
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

____________ is a 

document to convey 

the Aadhaar number 

to a resident.

____________ 
অনধফাীরক আধায ংখো 
স্তান্তয কযায জনে একটি 
ননে ।

Aadhaar letter আধারযয নচঠি CIDR নআইনিআয UID ইউআইনি Aadhaar 

number
আধায নম্বয 1
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Aadhaar will be used 

to prove citizenship. 

নাগনযকত্ব প্রভাণ কযায 
জনে আধায ফেফায কযা 
রফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Aadhaar will cover 

all residents of India 

who are residing in 

India for 180 days 

from the date of 

Aadhaar 

enrolment/update

আধায  বাযিফরলৃ 
ফফাকাযী কর 
অনধফাীফৃন্দ মাযা আধায 
নঞ্জকযণ / আরিরেয 
িানযখ কেরক ১৮০ নেন 
মৃন্ত বাযিফরলৃ ফফা 
কযরছ িারেয অন্তবৃুক্ত 
কযরফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

The vision of UIDAI is 

to empower 

residents of India 

with a unique 

identity and a digital 

platform to 

authenticate 

anytime, anywhere.

ইউআইনিএআই এয 
েনৃিরকাণ বাযিফরলৃয 
অনধফাীরেয এক অনদ্বিী়ে 
নযচ়ে এফং কম ককান 
ভর়ে, কম ককান জা়েগা়ে 
প্রভান কযা মা়ে এভন 
একটি নিনজোর প্লােপভৃ মা 
বাযরিয অনধফাীরেয 
ক্ষভিাফান করয ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 

1:Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaa

অধ্যায়ের 1: 

ইউআইডডএআই 
এবং আধ্ায়রর 
ভূডমকা

Aadhaar is a 15-digit 

number. 

আধায একটি ১৫-অংরকয 
ংখো।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which person or 

Entity among the 

following is eligible 

to become a 

registrar?

ননরনাক্ত ককান ফেনক্ত ফা 
ংস্থা ননফন্ধক ়োয 
কমাগে?

Any individual কম ককান ফেনক্ত

Any Entity 

under central 

Govt. Ministry, 

State 

Government

ককেী়ে 
যকায , 
যাজে  
যকারযয 
ভন্ত্রণারর়েয 
অধীরন ককান 
ংস্থা

Any citizen of 

India

বাযরিয কম 
ককান নাগনযক

Any individual 

capable of 

running a 

business

ককান ফেফা 
চারারি ক্ষভ 
ককান ফেনক্ত

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should be 

avoided/not to be 

done  by the 

registrar?

ননরনাক্ত ককানটি 
কযনজস্ট্রারযয দ্বাযা নযায 
কযা উনচি / কযা উনচি 
ন়ে?

Responsible for 

field level 

execution, 

monitoring and 

audit

নপল্ড কররবর 
এনক্সনকউন, 
ননযীক্ষণ এফং 
নররফ যীক্ষায 
জনে ো়েফদ্ধ

Display 

adequate 

information 

about Aadhaar 

enrolment and 

update on 

their websites

িারেয 
র়েফাইেগুনর
কি আধায 
নঞ্জকযণ  
এফং 
আরিে 
ম্পরকৃ 
মরেি িেে 
প্রেৃন করুন 
।

Use the 

information 

collected 

during 

enrolment for 

any purpose 

other than 

Aadhaar 

Enrolment/Up

date

আধায 
নঞ্জকযন / 
আরিে ছাডা 
অনে ককারনা 
উরেরে 
নঞ্জকযন কনয 
ভ়ে ংগৃীি 
িেে ফেফায 
করুন।

Allow UIDAI 

reasonable 

access to the 

premises 

occupied by it 

in case required

মনে প্রর়োজন 
়ে িরফ 
ইউআইনিএআই 
কক েখরকৃি 
প্রাঙ্গরন 
মুনক্তংগি 
প্ররফানধকায 
অনুরভােন করুন।

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall at all 

times abide by the 

Code of Conduct as 

specified in 

______________ for  

Aadhaar 

Enrolment/Update.

কযনজস্ট্রাযগণ ফৃো আধায 
নঞ্জকযণ / আরিে এয 
জনে 
_________________ এ 
নননেৃি আচযন নন়েভাফরী 
কভরন চররফন।

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

আধায আইন 
২০১৬ এফং 
আধায কযগুররন

GFR Rules
নজএপআয 
নন়েভ

Both I and II
১ এফং ২ 
উব়ে

None of the 

above

এরেয ভরধে 
ককারনাোই না

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following is 

responsible for 

evaluating the 

applications of 

agencies and 

empanel the eligible 

agencies as enrolling 

agencies- EA?

ননননরনখিরেয ভরধে কক 
এরজনন্পরেয আরফেনে 
ভূরো়েন করয কমাগে 
এরজনন্পরেয নঞ্জকযণ 
এরজন্পী (ইএ) নররফ 
িানরকাবুক্ত কযায জনে 
ো়েফদ্ধ ।

Central Ministry ককেী়ে ভন্ত্রণার়ে Registrar and 

UIDAI

ননফন্ধক এফং 
ইউআইনিএআই

Both I and II
১ এফং ২ 
উব়ে

UIDAI ইউআইনিএআই 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

What are the basic 

responsibity of 

Registrar?

ননফন্ধরকয কভৌনরক োন়েত্ব 
নক?

Adherence to 

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

আধায আইন 
২০১৬ এফং 
আধায 
কযগুররনগুনর 
অনুযণ

Hire/engage 

Enroling 

Agency and 

moniter its 

functioning

নঞ্জকযণ 
এরজনন্প 
বাডা/নযচার
না করুন 
এফং িায 
কামৃকানযিা 
ননযীক্ষণ 
করুন ।

Ensure that 

any Enrolment 

agency and/ 

or person 

employed or 

appointed by 

them to 

conduct the 

enrolment and 

update 

operations are 

certified

িারেয দ্বাযা 
ককান 
নঞ্জকযণ 
এরজনন্প এফং 
/ অেফা 
ফেনক্ত ননমুক্ত 
র়ে োকরর 
নননিি করুন 
কম িাযা  
নঞ্জকযণ এফং 
আরিে 
অারযরনয 
ংাে প্রাপ্ত ।

All of the above উরযয ফগুররা 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which person or 

Entity among the 

following is eligible 

to become a Enroling 

Agency?

ননননরনখিরেয ভরধে ককান 
ফেনক্ত ফা ংস্থা নঞ্জকযণ 
এরজন্পী ফায কমাগে?

Any individual 

fullfilling the 

condition 

mentioned in 

RFE for 

Enrolment 

Agency specified 

by 

Registrar/UIDAI

কযনজস্ট্রায / 
ইউআইনিএআই 
দ্বাযা নননেৃি কযা 
নঞ্জকযণ 
এরজনন্পয জনে 
আযএপই - কি 
উনিনখি িৃ 
ূযণকাযী ককান 
ফেনক্ত

Any individual 

capable of 

running a 

business

ককান 
ফেফা 
চারারি 
ক্ষভ কম 
ককান ফেনক্ত

Any cerfied 

Operator 

/Supervisor 

ককান ংাে 
প্রাপ্ত অারযেয 
/ ুাযবাইজায

Any individual 

who own a 

Aadhaar 

Enrolment/ 

Update Device

ককান ফেনক্ত 
নমনন একটি 
আধায 
নঞ্জকযণ  / 
আরিে মরন্ত্রয 
ভানরক

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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

ননননরনখি ককান 
ভাকাটিটি একজন 
ুাযবাইজারযয বূনভকা়ে 
কমাগে রি কগরর একজন 
ফেনক্তয ভরধে োকরি রফ ?
১. ফ়ে ১৮ ফছয ফা 
িায উরয ়ো উনচি
২. ১০ + ২ া রি রফ
৩. আধায নম্বয োকরি 
রফ
৪. একটি মাচাইকযণ এফং 
াটৃিনপরকন ংস্থা কেরক 
"ুাযবাইজায াটৃিনপরকে" 
োকা উনচি
৫. কনম্পউোরযয কভৌনরক 
নফলর়ে একটি াটৃিনপরকে 
োকা উনচি ।

I,II and III ১.২ এফং ৩ I, III and IV ১, ৩ এফং ৪ I,II, III and IV ১,২, ৩ এফং ৪ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should an 

individual possess 

before starting 

his/her role as EA 

supervisor?

ইএ ুাযবাইজায নারফ 
িায বূনভকাটি শুরু কযায 
আরগ ননননরনখি ককানটি 
একজন ফেনক্তয কারছ োকা 
উনচি?

Should possess 

Basics in 

Computer 

Education 

Certificate

াধাযণ 
কনম্পউোয নক্ষা 
াটৃিনপরকে োকা 
উনচি

Should be a 

graduate

স্দািক ়ো 
উনচি

Should be 

comfortable 

with local 

language 

keyboard and 

transliteration

স্থানী়ে বালায 
 কীরফািৃ এফং 
 ফণৃান্তযণ এয 
রঙ্গ অবেস্থ 
়ো উনচি ।

Should be a 

prominent 

person within 

the given 

region

প্রেত্ত অঞ্চররয 
ভরধে একজন 
নফনি ফেনক্ত 
রি রফ ।

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following is 

responsible for 

setting up of the 

laptop/desktop with 

Aadhaar client 

installed and tested 

at Enrolment Center?

ননরনাক্তরেয ভরধে কক 
নঞ্জকযণ ককরে আধায 
ক্লার়েন্ট রোে/কিস্কে এ 
স্থান কযা  যীক্ষা কযা 
জনে ো়েফদ্ধ োকরফ।

Authority কিৃৃক্ষ Registrar ননফন্ধক Operator/Supe

rvisor

অারযেয / 
ুাযবাইজায

IT technician আইটি প্রকভী 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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. 

ুাযবাইজাযরক 
িায/িাায "কফানিৃং পভ"ৃ 
প্রর়োজনী়ে েস্তারফজ  
নঞ্জকযণ এরজনন্পরি জভা 
নেরি রফ, মা যা পভৃ 
মাচাইর়েয রঙ্গ ম্পনকৃি  
_______________   
কক  জভা কেরফ মাচাইর়েয 
জনে ।

Authority’s 

Regional Offices

কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক কামৃার়ে

Verification 

officer

মাচাইকযণ 
অনপায

Another 

supervisor

অনে 
ুাযবাইজায

Registrar Office ননফন্ধরকয অনপ 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following is 

considered as 

enrolled user during 

the 

operator/supervisor 

on-boarding?

অারযেয / ুাযবাইজায 
অন-কফানিৃংর়েয ভ়ে 
ননননরনখিরেয ভরধে কক 
ননেবুক্ত ফেফাযকাযী 
নারফ নফরফনচি রফ?

A user who 

introduces other 

residents who 

cannot produce 

POI or POA

একজন 
ফেফাযকাযী মায 
নআই ফা 
নএ কেখরি 
ারয না এভন 
অনে 
অনধফাীরেয 
নযচ়ে কনযর়ে 
কে়ে

A user who has 

filled the 

enrollment 

form to get 

Aadhaar

একজন 
ফেফাযকাযী 
নমনন আধায 
করি 
নঞ্জকযন  
পভৃ ূযণ 
করযরছন ।

A user who 

has appeared 

at an 

enrolment 

centre to get 

enrolled for 

Aadhaar

একজন 
ফেফাযকাযী 
নমনন আধায 
নঞ্জকযণ 
কযারনায জনে 
একটি 
নঞ্জকযন 
ককরে ানজয 
র়েরছন ।

Operator/Super

visor whose 

biometric  

verification is 

successfully 

completed and 

stored in the 

Enrolment 

Client

অারযেয / 
ুাযবাইজায 
মায 
ফার়োরভনট্রক 
মাচাই করয 
নঞ্জকযণ 
ক্লার়েরন্ট 
াপররেয ারে 
ম্পন্ন এফং 
ংযক্ষণ কযা 
়ে|

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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

নযচ়েোিা-নবনত্তক 
ননেবুনক্তয কক্ষরে প্রেত্ত 
অনিনযক্ত িরেেয ককানটি 
ংগ্র কযা রফ?
  ১. নযচ়েোিায স্বাক্ষয
 ২. নযচ়েোিায অঙ্গষু্ঠ 
ছা
 ৩. নযচ়েোিায আধায 
নম্বয

Only I শুধুভাে ১ Only II শুধুভাে ২ Both II and III
২ এফং ৩ 
উব়ে

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

As part of managing 

the enrolment 

centre, which of the 

following should a 

"Supervisor" do?

নঞ্জকযণ  ককরে 
নযচারনায অং নারফ, 
ননননরনখি ককানটি 
"ুাযবাইজাযরক " কযরি 
রফ?

“Sign off” every 

enrolment on 

Aadhaar client

আধায ক্লার়েরন্টয 
প্রনি নঞ্জকযরণয 
 "াইন আউে" 
করুন

Use “Find 

Aadhaar 

Facility” to 

ensure fresh 

residents have 

never enrolled

"আধায 
খুুঁজনু ুনফধা 
" ফেফায 
করয নননিি 
করুন কম  
নিুন 
অনধফাীরেয 
নাভ 
িানরকাবুক্ত 
কযা ়েনন।

Ensure that 

the Operator 

provides 

his/her 

biometric 

confirmation 

after every 

Aadhaar 

enrolment/upd

ate

নননিি করুন 
কম অারযেয 
িায 
ফার়োরভনট্রক 
িেে অনুরভােন 
প্রোন করয 
রয প্রনিটি 
আধায ননর়োগ 
/ আরিরেয  
রয|

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Supervisor also 

ensures that 

enrolment stations 

are synched at least 

once in every 

___________.

ুাযবাইজায এইটি 
ুনননিি করয কম, অন্তি 
প্রনি  ___________ এয 
ভরধে নঞ্জকযণ কেন 
কভরক্ষ একফায নে ়ে।

10 days ১০ নেন 15 days ১৫ নেন 20 days ২০ নেন Month ভা 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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

ননরনাক্ত ককানটি 
ুাযবাইজাযরক ফোকআ, 
নে এফং কিো যপ্তানন 
কযরি নননিি রফ? 
১. ফনভুৃখী ািৃ নিরস্ক 
নেরন েইুফায নঞ্জকযণ িেে 
ফোকআ ননন 
২. আনায ফেনক্তগি ই-
কভইর আইনিটিরি 
প্রনিনেরনয নঞ্জকযণ িেে 
নফস্তানযি াঠান 
৩. প্রনি ১০ নেরন কভরক্ষ 
এক ফায নঞ্জকযণ কেন 
নে করুন 
৪. যপ্তানন কযা িেে জনে 
একটি কযনজোয ফজা়ে 
যাখুন 
৫. গুগর ক্লাউরিয ভস্ত 
কিো ংযক্ষণ করুন

I, II and IV ১,২ এফং ৪ I, III and IV ১,৩ এফং ৪ II, III, IV and V
২, ৩, ৪ এফং 
৫

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

At the end of the 

day, supervisor 

should allow the 

operator to review 

the Enrolment 

packets created by 

him?

নেরনয করল, ুাযবাইজায 
অারযেযরক িায তিনয 
নঞ্জকযন োরকেগুনর 
মৃাররাচনা কযায অনুভনি 
কেরফ?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

In case of any error 

found in the 

enrolment data 

entered, which of 

the following should 

be done?

প্রনফি নঞ্জকযন িরেে  
ককান ত্রুটি া়ো কগরর, 
ননননরনখি ককানটি কযা 
উনচি?

Use discretion to 

fill in the details 

correctly

নফচক্ষণিায ারে 
ঠিকবারফ 
নফফযণ ূযণ 
করুন

A supervisor 

needs to 

identify the 

correct data

একজন 
ুাযবাইজায
কক ঠিক 
িেে নাক্ত 
কযরি রফ

Inform the 

resident to 

come to the 

enrolment 

centre within 

correction 

time frame

ংরাধরনয 
ভর়েয ভরধে 
নঞ্জকযণ 
এরজনন্প কি 
আায জনে 
অনধফাীরক 
জানারফন

Go to the 

resident's 

house and 

collect the 

right details

অনধফাীয ফানড 
মান এফং ঠিক 
নফফযণ ংগ্র 
করুন ।

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following actions 

should a supervisor 

do after day-end 

review?

ননরনাক্ত ককান কাজো 
ুাযবাইজায নেরনয করল 
মৃাররাচনা কযায য 
কযরফন ?

Sign off by giving 

his/her 

fingerprint

ননরজয আঙুররয 
ছা নের়ে "াইন 
অপ" করুন ।

Send a mail to 

authority

কিৃৃক্ষরক 
একটি কভর 
াঠান

Send bulk 

SMSes to the 

residents 

enrolled for 

the day

নননেৃি নেরনয 
জনে ননেবুক্ত 
ফানন্দারেয 
ফাল্ক এএভএ 
াঠান।

Ask operator 

to sign off by 

giving his/her 

fingerprint

অারযেযরক 
িায আঙুররয 
ছা নের়ে প্রস্থান 
কযরি ফরুন ।

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

A supervisor 

monitors and audits 

the functions at the 

enrolment centre. 

How does the audit 

feedback help the 

entire team?

একজন ুাযবাইজায 
নঞ্জকযণ ককরেয 
কামৃিরভয য নজয 
যাখরফ এফং ননযীক্ষা 
কযরফ|নকবারফ ননযীক্ষা 
ুনননৃরফ ুরযা েররক 
াামে করয?

Remove the 

under-

performing 

operators

কভ কাজ কযায 
অারযেযরেয 
যান

Cut the pay of 

the operators 

whose 

performance is 

not up to the 

benchmark

অারযেযরেয 
কফিন কােুন 
মারেয 
কভৃক্ষভিা 
কফঞ্চভাকৃ 
মৃন্ত ন়ে

Identify the 

areas of 

improvement 

of enrolment 

operations 

and data 

quality

নঞ্জকযরণয  
নি়োকরা 
এফং িেে 
গুণভারনয 
উন্ননিয কক্ষে 
নচনিি করুন

Escalate the 

matters to the 

Authority

কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়েটি িুরর 
ধরুন

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who is an 

operator/supervisor?

একজন অারযেয / 
ুাযবাইজায কক?

A person who 

handles the 

functions of an 

enrolment 

agency like 

cleaning, 

electricity 

connection ect.

একজন ফেনক্ত 
নমনন নঞ্জকযণ 
এরজনন্পয নফনবন্ন 
কাজ কমভন 
নযষ্কাযকযণ, 
নফেেুৎ ংরমাগ 
ইিোনে কাজ  
করযন।

A mediator 

between the 

Authority and 

enrolment 

agency

কিৃৃক্ষ এফং 
নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয  
ভরধে ভধেস্থ 
ফেনক্ত

An individual 

employed by 

an Enrolment 

Agency to 

execute 

enrolment at 

the enrolment 

stations

নঞ্জকযণ 
কেনগুনররি 
নঞ্জকযণ 
চারারনায জনে 
একটি 
নঞ্জকযণ 
এরজনন্প দ্বাযা 
ননমুক্ত একজন 
ফেনক্ত।

A resident who 

comes to the 

enrolment 

agency to get 

enrolled for 

Aadhaar

আধারয নাভ 
ননেবুক্ত কযায 
জনে নঞ্জকযণ 
এরজন্পীরি আা 
একজন 
অনধফাী ।

3
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following is the 

eligibility criteria for 

an individual to work 

for the role of 

operator/supervisor?

একজন ফেনক্তয  অারযেয 
/ ুাযবাইজারযয 
বূনভকারি কাজ কযায জনে 
নীরচয ককান কমাগেিাটি 
ভােণ্ড?

Person should be 

between 18 and 

21 years of age

ফেনক্তরক ১৮ 
কেরক ২১ ফছরযয 
ভরধে রি রফ

Person should 

be a graduate

ফেনক্ত 
একজন 
স্দািক ়ো 
উনচি

Person should 

be expert in 

JAVA

ফেনক্ত জাবা 
নফরলজ্ঞ রি 
রফ

Person should 

have obtained 

“Operator/Sup

ervisor 

Certificate” 

from a Testing 

and 

Certification 

Agency 

একজন ফেনক্তয  
যীক্ষা এফং 
াটৃিনপরকন 
এরজনন্প কেরক 
"অারযেয / 
ুাযবাইজায 
াটৃিনপরকে" 
োকা উনচি ।

4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should an 

operator/supervisor 

must ensure when 

checking resident's 

Aadhaar enrolment 

or Update form?

অনধফাীয নঞ্জকযণ  ফা 
আরিে পভৃ মাচাই কযায 
ভ়ে ননননরনখি ককানটি 
অারযেয / 
ুাযবাইজাযরক নননিি 
কযরি রফ?

Has resident's 

thumbprint

অনধফাীয 
অঙ্গষু্ঠ(ফুরডা) 
আঙ্গরুরয ছা 
োকরি রফ

Has operator's 

thumbprint

অারযেরযয 
অঙ্গষু্ঠ(ফুরডা)
আঙ্গরুরয ছা 
োকরি রফ

Has verifier's 

signature 

মাচাইকাযীয 
স্বাক্ষয োকরি 
রফ

Has the 

introducer's or 

HOF's signature

নযচ়েোিা ফা 
এইচএপ-য 
স্বাক্ষয আরছ

3
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Agencies and 
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Operator should 

make sure that the 

resident’s screen is 

off when capturing 

his/her biometrics 

and Iris. 

অারযেযরক নননিি কযরি 
রফ কম অনধফাীয েৃা 
ফন্ধ আরছ মখন িায 
ফার়োরভনট্রক্স এফং আইনয 
কোচায কযা রফ।

YES াুঁ NO না 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Operator should ask 

the resident to cross 

check the data being 

entered and review 

demographic data 

with resident before 

signing off.

অারযেয অনধফাীরক 
াইন অপ কযায আরগ 
োনখর কযা িেে গুররারক 
আফায মাচাই কযরি ফররফ 
এফং িায জনিানিক িেে 
মৃাররাচনা কযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

In case of Anganwadi 

Asha worker who 

wants to be a CELC 

operator, what 

should be his/her 

minimum 

qualification?

অঙ্গন়োনডয আায কভী 
নমনন নইএরন অারযেয 
রি চান, িায নূেনিভ 
কমাগেিা নক ়ো উনচি?

10th Pass ১০ া 12th Pass ১২ া Graduate স্দািক Diploma holder নিরপ্লাভা কাল্ডায 1
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Agencies and 
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following has the 

authority to approve 

or reject the 

onboarding of 

operators?

ননননরনখিরেয ভরধে কায 
অরযােযরেয অনরফািৃ 
অনুরভােন ফা প্রিোখোন 
কযায ক্ষভিা আরছ ?

Any other 

operator

অনে ককান 
অারযেয

UIDAI Regional 

Office

ইউআইনিএআই
 আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Supervisor কভৃকিৃা Resident অনধফাী 2
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Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following is used to 

enrol a child?

ননননরনখি ককানটি ককান 
নশুয নাভ নঞ্জকযণ 
কযরি ফেফহৃি ়ে?

CELC tablet নইএরন েোফররে

Any desktop 

computer with 

CELC client 

installed

কম ককান 
কিস্কে 
কনম্পউোরয  
নইএরন  
ক্লার়েন্ট 
প্রনিষ্ঠানি

Any laptop 

with CELC 

client installed

কম ককান 
রোের 
নইএরন  
ক্লার়েন্ট 
প্রনিষ্ঠানি

Enrolment form নঞ্জকযন পভৃ 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following is done to 

add a CELC operator 

in the Aadhaar client 

software?

আধায ক্লার়েন্ট পে়েোরয 
নইএরন অারযেয কমাগ 
কযায জনে 
ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি কযা ়ে?

Take the 

operator's 

original identity 

proof documents

অারযেয এয 
ভূর নযচ়ে 
প্রভাণ ারেয 
েস্তারফজ ননন ।

Take the 

operator's 

signature

অারযেরযয 
স্বাক্ষয ননন

Take the 

operator's 

biometrics

অারযেয এয 
ফার়োরভনট্রক্স 
ননন

Take the 

operator's 

original 

qualification 

certificates

অারযেরযয ভূর 
কমাগেিা 
াটৃিনপরকেগুনর 
গ্রণ করুন।

3
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Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who is a verifier? মাচাইকাযী কক ?

One who verifies 

if the given 

biometrics are 

right

প্রেত্ত ফার়োরভনট্রক্স 
ঠিক ফরর 
প্রনিন্ন করয 
এভন একজন 
ফেনক্ত

One who 

verifies the 

documents 

and 

Enrolment/Upd

ate Form 

submitted by 

the resident

কম অনধফাী 
দ্বাযা 
োনখরকৃি 
ননে এফং 
নঞ্জকযণ / 
আরিে পভৃ 
মাচাই করয  
।

One who 

verifies that 

the resident is 

enrolling for 

the first time

কম মাচাই করয 
কম অনধফাী 
প্রেভফারযয 
জনে ননেবুক্ত 
কযরছ ।

One who 

ensures that 

the resident is 

at least a 

graduate 

before 

enrolling

একজন কম 
নননিি করয 
কম অনধফাী 
নঞ্জকযণ কযায 
আরগ অন্তি 
স্দািক ।

2
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Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following are well 

suited for the role of 

verifier?

ননননরনখিরেয ভরধে কক 
মাচাইকাযীয বূনভকা  জনে 
উমুক্ত?

Private school 

teachers

কফযকাযী সু্কর 
নক্ষক

Retired 

Government 

officials 

অফযপ্রাপ্ত 
যকানয 
কভৃকিৃা

Well-educated 

housewives
ুননক্ষি গৃফধূ Military 

personnel
াভনযক ফাননী 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following documents 

submitted by 

resident is 

acceptable for 

verification purpose 

as POA?

অনধফাী দ্বাযা প্রেত্ত 
ননননরনখি েস্তারফজ গুনরয 
ভরধে ককান েস্তারফজটি  
নএ নারফ মাচাই এয 
উরেরে গ্রণরমাগে?

Original 

educational 

qualification 

documents

ভূর নক্ষাগি 
কমাগেিায েস্তারফজ

Photocopy of 

PAN card 

attested by a 

Gazetted 

officer

কগরজরেি 
অনপায 
কিৃৃক 
িোন়েি 
োন কারিৃয 
পরোকন

Electricity bill 

not older than 

3 months

নফেেুৎ নফর ৩ 
ভারয কফন 
ুরযারনা ন়ে

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

In which of the 

following instances 

can a verifier refuse 

verification?

ননননরনখি উোযণগুনরয 
ভরধে কখন মাচাইকাযী 
মাচাইকযণ প্রিোখোন 
কযরি ারয?

If he finds that 

the details in a 

document are 

edited

মনে নিনন খুুঁরজ 
ান কম একটি 
ননেরি নফফযণ 
ম্পানেি কযা 
র়েরছ

If the 

photocopy of 

education 

qualification 

certificate is 

submitted

মনে নক্ষা 
কমাগেিা 
াটৃিনপরকরেয 
পরোকন 
জভা কে়ো 
়ে

If the resident 

submits 

electricity bill 

as proof of 

address

মনে অনধফাী 
 ঠিকানায  
প্রভাণ নারফ 
নফেেুৎ নফর 
জভা কে়ে|

Both 1 and 2 ১ এফং ২ উব়ে 4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

PoI requires a 

document containing 

the resident’s name 

and __________.

নআই - এয জনে 
অনধফাীয নাভ এফং 
__________ এয একটি 
েস্তারফজ প্রর়োজন।

Mobile number কভাফাইর নম্বয Residential 

address 

অনধফাীয 
ঠিকানা

E-mail address ই-কভইর ঠিকানা Photograph আররাকনচে 4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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?

আধারযয নঞ্জকযণ কযায 
জনে একজন অনধফাী 
আনায রঙ্গ কমাগারমাগ 
কযর।নআই - এ 
অনধফাী নাভ চে প্রাে, 
নকন্তু নএ কি  চে 
কখয । এই কক্ষরে আনন 
নক কযরফন?

Enter the name 

as Chandra 

Prasad

চে প্রাে নাভ 
নরখুন

Enter the 

name as 

Chandra Shekar

চে ককয 
প্রাে নাভ 
নরখুন

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar Prasad

চে ককায 
প্রাে নাভ 
নরখুন

Reject the 

application

আরফেন 
প্রিোখোন করুন

4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

What would you do 

in case the two 

documentary proofs 

produced by the 

enrollee have 

variation in the same 

name? 

এনরযানর দ্বাযা তিযী েটুি 
ননেয প্রভান রে  একই 
নারভয ােৃকে া়ো কগরর 
আনন নক কযরফন ?

Enter the name 

as given in 

educational 

qualification

নক্ষাগি কমাগেিা 
অনুমা়েী নাভ 
নরখুন

Enter the 

resident’s full 

name 

অনধফাীয 
ুরযা নাভ 
নরখুন

Enter the 

name as 

suggested by 

the resident

অনধফাী দ্বাযা 
প্রস্তানফি 
নাভটি নরখুন।

Enter the 

name as 

recorded in 

POA document

নএ িকুরভরন্ট 
কযকিৃ নারফ 
নাভ নরখুন

4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should 

operator do before 

taking his role as 

operator?

অারযেয নারফ বূনভকা 
গ্রণ কযায আরগ 
অারযেয ককান কাজো 
কযরফ?

Complete his 

studies and not 

engage in any 

other education-

related activities 

during his tenure

ননরজয ডারানা 
ম্পন্ন করয এফং 
িায কভ়োেকারর 
কম ককান নক্ষা-
ম্পনকৃি 
কামৃিভগুনররি 
অংগ্রণ করযননন

Read the 

complete 

Training 

Material on 

Aadhaar 

Enrolment/Upd

ate available 

on Authority’s 

website and 

get certified

কিৃৃরক্ষয 
র়েফাইরে 
আধায 
নঞ্জকযণ / 
আরিরেয 
মূ্পণৃ 
প্রনক্ষণ 
উাোনটি 
ডুন এফং 
প্রিেন়েি 
করুন।

Get trained on 

software 

technologies 

like C and Java

ন এফং জাবা 
ভি ফ্ট়েোয 
প্রমুনক্ত উয 
প্রনক্ষণ ননন |

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

 Supervisor must 

ensure that staff at 

the centre do not ask 

for any additional 

money except for 

the prescribed fee.

ুাযবাইজাযরক নননিি 
কযরি রফ কম ককরেয 
কভৃচাযী ননধৃানযি নপ ছাডা 
অনে ককান অনিনযক্ত  
অেৃ  চাইরফ না।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Any serving /retired 

official both from 

Government 

and PSUs including 

Banks not below the 

rank of 

____________ may 

be allowed to be 

deployed as verifiers.

ফোে  যকাযী  
নএইউ এয কম ককান 
কামৃযি/ অফযপ্রাপ্ত 
কভৃকিৃারেয, মারেয যাে 
______________ এয 
ননরচ ন়ে িারেয 
মাচাইকাযী নারফ ননর়োগ 
কযা কমরি ারয।

Group A গ্রু এ Group B গ্রু নফ Group C গ্রু ন Managers নযচারক 3
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following items of 

information is only 

collected for records 

and no verification 

will be carried out?

ননননরনখি িেেগুনরয ভরধে 
ককানটি শুধুভাে কযকরিৃয 
জনে ংগ্র কযা ়ে এফং 
মায ককান মাচাইকযণ 
ম্পন্ন কযা রফ না?

Information on 

parents, in case 

of adults

প্রাপ্তফ়েস্করেয 
কক্ষরে নিাভািায 
িেে

Information on 

education 

qualifications

নক্ষাগি 
কমাগেিা 
ম্পরকৃ িেে

Information 

related to 

address in 

case of child

নশুয কক্ষরে 
ঠিকানা 
ংিান্ত িেে ।

Information 

related to 

parents in case 

of a child

একটি নশুয 
কক্ষরে 
নিাভািায 
ারে ম্পনকৃি 
িেে

1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should be 

done to establish the 

relationship between 

HoF and the family 

members?

এইচএপ  এফং নযফারযয 
েেরেয ভরধে ম্পকৃ 
স্থান কযরি ননননরনখি 
ককানটি কযা উনচি?

Verify the POR 

document

নআয িেেটি 
মাচাই করুন

Interview the 

family 

members

নযফারযয 
েেরেয 
াক্ষাৎকায

Ask for DNA 

report

নিএনএ 
নযরারেৃয জনে 
নজজ্ঞাা করুন

Verify with the 

neighbours of 

the family

নযফারযয 
প্রনিরফীরেয 
ারে মাচাই 
করুন

1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Head of Family must 

always accompany 

the family member 

when the family 

member is getting 

enrolled.

মখন নযফারযয েেয 
নঞ্জকযন রে নযফারযয 
প্রধারনয ফ ভ়ে 
নযফারযয েেরেয ারে 
োকা  উনচি

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

It is not mandatory 

to verify the HoF 

details in the 

Enrolment/ Update 

Form in case of HoF-

based verification. 

এইচএপ - নবনত্তক 
মাচাইর়েয কক্ষরে নঞ্জকযণ  
/ আরিে পযরভ 
এইচএপ এয  নফে 
মাচাই কযায ফাধেিাভূরক 
ন়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2



73

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

It is not essential to 

mention the 

relationship details 

in case of HoF-based 

enrolments. 

এইচএপ- নবনত্তক 
নঞ্জকাযরণয কক্ষরে ম্পকৃ 
নফফযণ উরিখ কযা 
আফেক ন়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

In case of Introducer-

based enrolment, 

only introducer's 

name as additional 

information is 

required.

নযচ়েোিা নবনত্তক 
িানরকাবুনক্তয কক্ষরে, 
শুধুভাে অনিনযক্ত িেে 
নারফ নযচ়েোিায নাভটি 
প্রর়োজন।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

It is mandatory to 

note the religion and 

caste when enrolling 

a resident for 

Aadhaar. 

আধারযয জনে একজন 
অনধফাীয নাভ 
িানরকাবুক্ত কযায ভ়ে 
িায ধভৃ  ফণৃটি উরিখ 
কযা ফাধেিাভূরক।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

In case of Head of 

Family based 

enrolment, the 

HOF's Aadhaar 

number should be 

verified against 

his/her Aadhaar 

letter. 

নযফারযয প্রধারনয নবনত্তরি 
িানরকাবুনক্তয কক্ষরে, 
নযফারযয প্রধারনয আধায 
নম্বয িায আধারযয  
নচঠিয রঙ্গ মাচাই কযা 
উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Residential address 

is an additional 

demographic 

information required 

for enrolment.

অনধফাীয ঠিকানা র 
একটি অনিনযক্ত জনিানিক 
িেে মা নঞ্জকযরণয জনে 
প্রর়োজনী়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Who among the 

following can be an 

"Introducer"?

নীরচয ভরধে কক 
'নযচ়েোিা' রি ারয?

Registrar's 

employee
ননফন্ধরকয কভৃচাযী Head of the 

family

নযফারযয 
প্রধান

Any Indian 

citizen

কম ককান 
বাযিী়ে 
নাগনযক

A farmer একজন কৃলক 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Name is a 

demographic 

information required 

to be provided 

during enrolment. 

নাভ নঞ্জকযরনয ভ়ে 
প্রোন কযা একটি 
প্রর়োজনন়ে  জনিানিক 
িেে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Gender is a 

demographic 

information required 

to be provided 

during enrolment. 

নরঙ্গ নঞ্জকযরনয ভ়ে 
প্রোন কযা একটি 
প্রর়োজনন়ে  জনিানিক 
িেে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The operator should 

take the resident's 

mobile number 

mandatorily and 

enter the same in 

enrolment form.

অারযেয ফাধেিাভূরকবারফ 
অনধফাীয  কভাফাইর 
নম্বাযটি কনরফন  এফং 
নঞ্জকযরণয  পরভৃ নরখরফন 
 ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

An operator should 

capture GPS 

coordinates at the 

start of enrolment 

every day.

একজন  অারযেয 
প্রনিনেন নঞ্জকযণ শুরু 
কযায আরগ নজনএ 
ককাঅনিৃরনে কোচায 
কযরফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

83

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following 

demographic 

information shall be 

collected from all 

individuals 

undergoing 

enrolment, other 

than children below 

five years of age?

ননরনাক্ত জনিানিক 
িেেগুনরয ভরধে ককানটি 
াুঁচ ফছরযয কভ ফ়েী 
নশুরেয ফারে নঞ্জকযণ 
কযরি আা  কর 
ফেনক্তরেয কাছ কেরক ংগ্র 
কযা রফ?

Name

Mobile number

Height

Eye colour

নাভ 
কভাফাইর নাম্বায 
উচ্চিা 
কচারখয যঙ

Name

Gender

Birth certificate

Mother's birth 

certificate

নাভ
নরঙ্গ 
জরন্য 
াটৃিনপরকে
ভার়েয 
জরন্য 
াটৃিনপরকে

Name

Date of birth

Gender

Residential 

address

নাভ 
জন্ িানযখ 
নরঙ্গ 
অনধফাীয 
ঠিকানা

Name 

Place

Height

Mobile number

নাভ 
এরাকা 
উচ্চিা 
কভাফাইর নম্বয

3
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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?

একজন অনধফাী বনক্ত়োয 
যাহুর ভৃা, নঞ্জকযরণয 
জনে আনায রঙ্গ 
কমাগারমাগ করযরছন । 
ননরচয দ্ধানিয ভরধে 
ককানটি িায নাভ করখায 
আর দ্ধানি?

B. R Sharma নফ আয ভৃা B. Rahul 

Sharma

নফ. যাহুর 
ভৃা

Bhaktiyar 

Rahul Sharma

বনক্ত়োয 
যাহুর ভৃা

BRS নফআযএ 3
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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?

ুকুভায যাজ ার আনায 
কারছ আধারযয জনে নাভ 
ননেবুক্ত কযরি 
এররছন।আনন কেখররন কম 
িায স্দািক ংাে, মা 
নআই  নারফ জভা 
কে়ো র়েরছ, ুকুভায 
যাজ ার আরছ এফং 
নফেেুৎ নফর, মা নএ 
নারফ জভা কে়ো র়েরছ, 
যাজ ুকুভায ার আরছ । 
এই কক্ষরে, আধায 
নঞ্জকাযণ পরভৃ কী নাভ 
কে়ো উনচি?

RS Pal আযএ ার  Raj Sukumar 

Pal

যাজ ুকুভায 
ার

Sukumar Raj 

Pal

ুকুভায যাজ 
ার

As declared by 

the resident

কমভন অনধফাী 
দ্বাযা কঘানলি

4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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

একজন অারযেরযয 
ননননরনখি গুনরয ভরধে 
ককানটি িায নেন শুরু 
কযায আরগ নননিি কযা 
উনচি? ১. নরেরভয 
িানযখ এফং ভ়ে  
ফিৃভান িানযখ এফং ভ়ে 
আরছ নননিি কযা ২. 
নজনএ ককাঅনিৃরনে 
কোচায কযা 3. অঞ্চররয 
ভস্ত অনধফাীরেয এর 
নঞ্জকযন কযায জনে 
এএভএ াঠান 4. 
কেন নযকল্পনা 
কিৃৃরক্ষয ননরেৃনকা 
অনুমা়েী আরছ িা নননিি 
কযা |

I, II and III ১, ২ এফং ৩ I and III ১ এফং ৩ III and IV ৩ এফং ৪ I, II and IV ১, ২ এফং ৪ 4
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অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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. 

ননফন্ধকরেয জনিানিক 
িেে এফং ফার়োরভনট্রক 
িেে আরিরেয জনে 
অনধফাীরেয কাছ কেরক 
ভূরে ফাফে _________ 
কন়োয অনুভনি কিৃৃক্ষ 
নেরি ারয নকন্তু িা কিৃৃক 
ননধৃানযি নযভারণয কচর়ে 
কফন রি াযরফ না।

Convenience fee ুনফধায নপ Registrar fee
ননফন্ধরকয 
ানযশ্রনভক

Observer's fee
মৃরফক্ষরকয 
ানযশ্রনভক

Introducer's fee
নযচ়েোিা 
ানযশ্রনভক

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following software 

can be used for 

updating Mobile 

number or email ID?

কভাফাইর নম্বয ফা ইরভইর 
আইনি আরিে কযায 
জনে ননরনাক্ত ককান 
পে়েোযটি ফেফায কযা 
কমরি ারয?

Update Client Lite
আরিে ক্লার়েন্ট 
রাইে

ECMP ইনএভন CELP নইএরন None of the 

given
প্রেত্ত ককানোই না 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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. 

কিৃৃক্ষ কিৃৃক ননধৃানযি 
দ্ধনি অনুারয নশুরেয 
ফ়ে __________ এফং 
__________ রর িারেয 
   ফার়োরভনট্রক িেে 
আরিে কযরি রফ, মা 
নশুরেয জনে একটি 
ফাধেিাভূরক আরিে।

Two years, 

twelve years

েইু ফছয, ফারযা 
ফছয

Five years, 

fifteen years

াুঁচ ফছয, 
রনরযা ফছয

Ten years, 

eighteen years

ে ফছয, 
আঠারযা ফছয

Four years, 

sixteen years

চায ফছয, 
কলার ফছয

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following should 

operator ensure 

during enrolment or 

update process?

ননননরনখি ককানটি 
অারযেয নঞ্জকযণ ফা 
আরিে প্রনি়োয ভ়ে 
নননিি কযরফ ?

Enrolment or 

update form is 

uploaded

নঞ্জকযন ফা 
আরিে পভৃ 
আররাি করুন

Supporting 

documents 

and signed 

slips are 

uploaded

ভেৃক 
েস্তারফজ এফং 
ই কযা 
নি 
আররাি 
কযা ়ে

All documents 

are returned 

to the resident 

after 

enrolment

নঞ্জকযরণয 
রয ভস্ত 
ননেগুনর 
অনধফাীরেয 
নপনযর়ে কে়ো 
়ে ।

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

What is the key 

responsibility of a 

CELC operator?

একজন নইএরন 
অরযেরযয ভূর োন়েত্ব নক?

Only to check 

Enrolment and 

Update Form

শুধুভাে ননফন্ধন 
এফং আরিে 
পভৃ কচক কযরি

To enrol or 

update only 

শুধুভাে 
ননেবুক্ত ফা 
আরিে 
কযরি

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following software 

can be used for 

updating 

demographic or 

biometric details?

জনিানিক ফা ফার়োরভনট্রক 
নফফযণ আরিে কযায 
জনে ননননরনখি ককান 
পে়েোযটি ফেফায কযা 
কমরি ারয?

Update Client Lite
আরিে ক্লার়েন্ট 
রাইে

ECMP ইনএভন CELP নইএরন API এনআই 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following certificates 

a CELC operator 

should have 

obtained? 

ননননরনখি াটৃিনপরকরেয 
ভরধে ককানটি একজন 
নইএরন অারযেরযয োকা 
উনচি ?

Diploma in 

Software 

Technology

পে়েোয 
প্রমুনক্তরি নিরপ্লাভা

Certificate in 

Basics of 

Computers

কনম্পউোরযয 
কভৌনরক 
াটৃিনপরকে

CELC Operator 

Certificate

নইএরন 
অারযেয 
াটৃিনপরকে

Enrolment 

Operator 

Certificate

নঞ্জকযন 
অারযেয 
াটৃিনপরকে

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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

ননরনাক্ত নফফৃনিগুনরয ভরধে 
ককানটি নযচ়েোিায 
ম্পরকৃ িে?
১. নযচ়েোিারক  একজন 
ননফন্ধরকয ারে নরে কযা 
রফ ২. নযচ়েোিায 
ককারনা অযাধভূরক কযকিৃ 
োকরি াযরফ না 
৩. নযচ়েোিারক 
নযফারযয প্রধান রি রফ
৪. নযচ়েোিারক ১৮ 
ফছরযয কফন রি রফ 
৫. নযচ়েোিা শুধুভাে 
ননফন্ধরকয আিাধীন 
জা়েগা়ে ফেনক্তরেয নযচ়ে 
কনযর়ে নেরি ারযন

I, III and V ১, ৩ এফং ৫ I, II, IV and V ১,২,৪ এফং ৫ II and IV ২ এফং ৪ II, IV and V ১, ৪ এফং ৫ 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Verifier should 

ensure that the 

name in the PoA 

document matches 

with the name in the 

PoI document. 

মাচাইকাযীরক নননিি 
কযরি রফ কম নএ  
ননেরি নাভটি নআই  
ননেরি োকা নারভয ারে 
নভররছ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Whose name should 

be given in "Care of" 

field?

কায নাভ "কক়োয অপ" 
এয জা়েগা়ে  কে়ো 
উনচি?

Child's name নশুয নাভ

Any person 

who is 18 

years old and 

above

কম ককান 
ফেনক্ত ১৮ 
ফছয ফা 
িায কফন 
ফ়ে

Mother's name ভার়েয নাভ Head of the 

family
নযফারযয প্রধান 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following is 

mandatory when 

enrolling a child?

ককান নশুয নাভ 
িানরকাবুক্ত কযায জনে 
ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি ফাধেিাভূরক?

Parent's Aadhaar 

number

নিাভািায 
আধায নম্বয

Parent's 

educational 

qualification 

certificate

নিাভািায 
নক্ষাগি 
কমাগেিায  
াটৃিনপরকে

A signature of 

gazetted 

officer on 

child's birth 

certificate

নশুয  জরন্য 
াটৃিনপরকে 
উয 
কগরজরেি 
অনপারযয 
স্বাক্ষয

Introduction 

from an 

introducer

একজন 
নযচ়েোিা 
কেরক নযনচনি

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following is an 

unacceptable act 

from the introducer?

ননননরনখি ককানটি 
নযচ়েোিায কাছ কেরক 
একটি অগ্রণরমাগে কাজ ?

Helping a 

resident enrol 

for Aadhaar

একজন 
অনধফাীয 
আধায 
নঞ্জকযরণয জনে 
াামে করুন

Introducing 

the resident to 

the Aadhaar 

operator

আধায 
অারযেরযয 
রঙ্গ 
অনধফাীয 
নযচ়ে 
কনযর়ে নেন

Confirm the 

identity and 

address of the 

resident

অনধফাীয 
নযচ়ে এফং 
ঠিকানা 
নননিি করুন

Helping 

resident to 

impersonate 

his father

অনধফাীরক 
িায নিায 
অনুকযণ কযরি 
াামে কযা

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Introducers have to 

provide their 

biometric on 

Aadhaar client to 

endorse a resident’s 

enrolment.

আধায ক্লার়েরন্ট একজন 
অনধফাীয নঞ্জকযণ 
অনুরভােন কযায জনে 
নযচ়েোিা কক িায 
ফার়োরভনট্রক িেে নেরি রফ 
।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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. 

____________ নঞ্জকযণ 
প্রনি়োয রঙ্গ ম্পনকৃি 
িেে ম্পােন কযায ফা 
িেে আরিে কযায জনে 
কিৃৃক্ষ ভারঝভরধে অনে 
নযরলফা যফযাকাযীরেয 
ননমুক্ত ফা ংমুক্ত কযরি 
ারয ।

Biometric ফার়োরভনট্রক Audit ননযীক্ষা Identity proof
নযচর়েয 
প্রভাণে

Resident অনধফাী 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

provide 

____________ using 

which the Registrar 

can onboard an 

empanelled enrolling 

agency to the CIDR.

কিৃৃক্ষ ____________ 
প্রোন কযরফ মায ভাধেরভ 
ননফন্ধক একটি নঞ্জকযণ 
এরজনন্পরক নআইনিআয-এ 
িানরকাবুক্ত কযরি াযরফন।

Database of 

resident details

অনধফাীয 
নফফযরণয িাোরফ

Enrolment ID
নঞ্জকযন 
আইনি

Open Request 

for 

Empanelment

ননেবুনক্তয 
জনে কখারা  
অনুরযাধ

Enrolling 

Agency Code

নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয ককাি

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Enrolling Agencies 

shall at all times 

abide by the 

______________ for 

service providers as 

specified in Schedule 

V of these 

regulations. 

অনুূনচ ৫ এ উরিনখি 
নন়েভ অনুমা়েী নঞ্জকযণ 
এরজনন্পগুনর নযরলফা 
প্রোনকাযীয জনে ফৃো 
______________ দ্বাযা 
কভরন চররফ।

Ethics নীনি Code of Conduct
আচযন 
নন়েভাফরী

Values ভান Guidelines ননরেৃনকা 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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. 


মনে নচনিি নযচ়েোিা 
নযচ়েোিা নররফ কাজ 
কযরি যানজ ়ে, িারর 
িারক আধায নঞ্জকযরন 
ক্ষভ কযায  উরেরে 
নযচ়েোিা ়োয জনে 
___________ রি রফ ।

Submit his 

original POI 

certificates

িায ভূর 
নআই 
াটৃিনপরকেগুনর 
জভা নেন

Sign resident's 

enrolment 

form

অনধফাীয 
নঞ্জকযণ 
পভৃ ই 
করুন

Give a written 

consent

একটি নরনখি 
অনুভনি নেন

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall be 

responsible for field 

level execution, 

monitoring and audit. 

ননফন্ধক নপল্ড স্তরযয 
ম্পােনা, নন়েন্ত্রণ এফং 
ননযীক্ষা জনে ো়েী োকরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall use 

the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading 

information to the 

CIDR.

ননফন্ধক নআইনিআয এ 
িেে আররাি কযা ছাডা 
অনে ককান উরেরে 
নঞ্জকযরণয ভ়ে ংগৃীি 
িেে ফেফায কযরি াযরফ 
।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars are 

permitted to sub-

contract enrolment 

functions by 

enrolling agencies to 

third parties.

ননফন্ধকরেয নঞ্জকযণ 
ংস্থাগুনর কক িৃিী়ে রক্ষয 
কারছ ননফন্ধন করয 
নঞ্জকযরণয কারজয াফ 
কন্ট্রাক্ট  কে়োয অনুভনি 
আরছ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Service providers 

shall make best 

efforts to protect the 

interests of ____

নযরলফা প্রোনকাযীযা 
____ এয স্বােৃ যক্ষায 
রফৃাত্তভ প্ররচিা কযরফ

Registrars ননফন্ধক Observers মৃরফক্ষক Residents অনধফাী Agency এরজন্পী 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

empanel the 

enrolling agencies 

through ________.

কিৃৃক্ষ ________ দ্বাযা 
নঞ্জকযণ এরজন্পীরক  
িানরকাবুক্ত কযরফ।

Open RFE process
আযএপই প্রনি়ো 
চারু করুন

Observer মৃরফক্ষক Registrar ননফন্ধক UIDAI ইউআইনিএআই 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars may 

permit field level 

manpower to be 

hired through third 

parties. 

ননফন্ধকগণ নপল্ড স্তরযয 
করাকজনরক িৃিী়ে রক্ষয 
ভাধেরভ বাডা কযায জনে 
অনুভনি নেরি ারয।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

provide an Enrolling 

Agency Code using 

which the Registrar 

can onboard an 

empanelled

enrolling agency to 

the _____.

কিৃৃক্ষ একটি নঞ্জকযণ 
এরজনন্প ককাি যফযা 
কযরফ মায াারমে 
ননফন্ধক একটি নঞ্জকযণ 
এরজন্পীরক 
________________ এ 
িানরকাবুক্ত কযরি াযরফ।

UIDAI ইউআইনিএআই Aadhaar আধায CIDR নআইনিআয DeitY নিইআইটি়োই 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The enrolling 

agencies can use the 

information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading 

information to the 

CIDR.

নঞ্জকযণ এরজন্পী 
নআইনিআয এ  িেে 
আররাি কযা ছাডা অনে 
ককান উরেরে নঞ্জকযরণয 
ভ়ে ংগৃীি িেে 
ফেফায কযরি াযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Service providers 

shall follow maker-

checker concept in 

their activities to 

ensure accuracy of 

enrolment and 

update data. 

নঞ্জকযণ এফং িেে 
উরিরেয ননবৃুরিা নননিি 
কযায জনে নযরলফা 
প্রোনকাযীযা িারেয 
নি়োকরার ৃনিকিৃা-
যীক্ষরণয ধাযণা অনুযণ 
কযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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.

াযা কের অনধফাীরেয 
নঞ্জকযণ এফং আরিরেয 
জনে 
___________________ 
এয ভাধেরভ কিৃৃক্ষ  দ্বাযা 
ননফন্ধক ননমুক্ত কযা রফ, 
এফং িারেয কভৃূনচরক 
ফাস্তফান়েি কযায উরেরে 
অনধফাীরেয রঙ্গ  
কমাগারমাগ কযরি অনে 
ংস্থা কক অন্তবৃুক্ত কযরি 
ারয।

CSC e-

Governance 

services

নএন ই-
গবরনৃন্প ানবৃর

MOUs or 

agreements

এভইউ ফা 
চুনক্ত

Field level 

execution

নপল্ড কররবর 
এনক্সনকউন

Online mode অনরাইন কভাি 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

_________________ 

shall be responsible 

for field level 

execution, 

monitoring and audit. 

______________ নপল্ড 
স্তরযয ম্পােনা, নন়েন্ত্রণ 
এফং ননযীক্ষা জনে ো়েী 
োকরফ।

Service providers কফা প্রোনকাযী Enrolling 

agencies

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Registrars ননফন্ধক Supervisors কভৃকিৃা 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall not 

use the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading 

information to the 

_________________.

ননফন্ধক __________ এ 
িেে আররাি কযা ছাডা 
অনে ককান উরেরে 
নঞ্জকযরণয ভ়ে ংগৃীি 
িেে ফেফায কযরি াযরফ 
না ।

CIDR নআইনিআয UIDAI ইউআইনিএআই
CSC e-

Governance 

services

নএন ই-
গবরনৃন্প 
ানবৃর

RFE আযএপই 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

provide a/an 

______________ 

using which the 

Registrar can on-

board an 

empanelled enrolling 

agency to the CIDR.

কিৃৃক্ষ একটি 
______________ প্রোন 
কযরফ মায দ্বাযা ননফন্ধক 
নআইনিআয-কি একটি 
নঞ্জকযণ  এরজনন্পরক 
িানরকাবুক্ত কযরি  
াযরফন।

One-Time 

Password

একক ভ়ে 
া়োিৃ

Unique 

Verification 

Code

অননে মাচাই 
ককাি

Enrolling 

Agency Code 

নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয ককাি

Identification 

Number
নাক্তকযণ নম্বয 3

117

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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.

আইরনয অধীন কিৃৃক্ষ 
প্রনিষ্ঠায ূরফৃ কিৃৃক্ষ 
কিৃৃক িানরকাবুক্ত 
নঞ্জকযণ এরজন্পী কিৃৃক্ষ 
দ্বাযা আইরনয অধীরন 
_________  নারফ 
িানরকাবুক্ত কযা র়েরছ 
ফরর গণে কযা রফ।

Chairperson কচ়োযাযন Member-

Secretary
েে-নচফ Representative 

 of local NGOs

স্থানী়ে 
এননজয  
প্রনিনননধ

Enrolling 

agencies
নঞ্জকযণ এরজন্পী 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

empanel the 

enrolling agencies 

through a/an 

_________________

_ process.

কিৃৃক্ষ  
__________________ 
প্রনি়ো/প্রনি়োয ভাধেরভ 
ননেবুনক্তয ংস্থানগুনর কক  
িানরকাবুক্ত কযরফ।

Central Identities 

Data Repository

ককেী়ে নযচ়ে 
কিোয বান্ডায

Enrolment ID
নঞ্জকযন 
আইনি

Open Request 

for 

Empanelment

ননেবুনক্তয 
জনে কখারা  
অনুরযাধ

Enrolling 

Agency Code

নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয ককাি

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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.

আইরনয অধীন গৃীি 
েরক্ষরয জনে, কম ককান 
নযরলফা প্রোনকাযী ফা 
অনে ককান ফেনক্তয দ্বাযা 
ককান প্রনফধান, প্রনি়ো, 
ভান, ননরেৃনকা ফা আরে 
রঙ্ঘরনয পরর নযরলফা 
প্রোনকাযীয কামৃিভগুনরয 
___________ এয 
নযণনি রি ারয।

Execution ম্পােন Immediate 

suspension

অনফররম্ব 
স্থনগিারে

Penalty ানস্ত Termination নযভানপ্ত 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

The Authority shall 

monitor the 

enrolment activities 

of the 

_______________.

কিৃৃক্ষ 
_______________ এয 
িানরকাবুনক্ত কামৃিভ 
ননযীক্ষণ কযরফ।

Registrars ননফন্ধক
Enrolling 

agencies and 

the operators

নঞ্জকযণ 
ংস্থা এফং 
অারযেযযা

Supervisors 

and other 

personnel 

associated 

with 

enrolment

ুাযবাইজায 
এফং 
নঞ্জকযরণয  
ারে ংনিি 
অনোনে কভী

All of the given ভস্ত কে়ো 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

_________________

__ 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.

অনধফাীরেয নঞ্জকযণ 
প্রনি়োয রঙ্গ ম্পনকৃি 
িেে ম্পােন কযায ফা 
িেে আরিে কযায জনে 
কিৃৃক্ষ ভারঝভরধে 
_______________কক 
ননমুক্ত ফা ংমুক্ত কযরি 
ারয ।

Testing and 

certification 

agencies

কেনেং এফং 
াটৃিনপরকন 
এরজন্পী

Other service 

providers

অনোনে 
নযরলফা 
প্রোনকাযীযা

Registrars ননফন্ধক CIDR নআইনিআয 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

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 

____________.

ননফন্ধক  ____________ 
এয উরেে ককান ফই, 
কযকিৃ, েনরর এফং 
কনম্পউোয কিো যীক্ষা 
কযায জনে কিৃৃক্ষ দ্বাযা 
েখরকৃি প্রাঙ্গরন মুনক্তংগি 
অোরক্সরয অনুভনি প্রোন 
কনযরফ।

Accounting নাফযক্ষণ Financial 

administration

আনেৃক 
প্রান

Audit ননযীক্ষা Compliance ম্মনি 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall 

display on their 

websites adequate 

and appropriate 

information about 

enrolment and 

update services, 

including contact 

details of persons 

and services 

available to 

____________.

ননফন্ধকগণ িারেয 
র়েফাইরে নঞ্জকযণ  
এফং আরিে  কফা 
ম্পরকৃ মরেি এফং মোমে 
িেে প্রেৃন কযরফ, 
_________________ 
এয জনে উরব্ধ ফেনক্ত 
এফং নযরলফাগুনরয 
কমাগারমারগয নফফযণ ।

NRIs অনাফাী বাযিী়ে Authorised 

people

অনুরভানেি 
ফেনক্ত

Residents অনধফাী Observers মৃরফক্ষক 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Which of the 

following are eligible 

entities for 

appointment as 

registrars?

ননননরনখিরেয ভরধে ককানটি 
ননফন্ধক নররফ ননর়োরগয 
জনে কমাগে?

State or Union 

Territory 

Governments, 

Central 

ministries and 

departments, 

agencies under 

them

যাজে ফা 
ককোনি 
আঞ্চনরক 
যকায, ককেী়ে 
ভনন্ত্রবা এফং 
নফবারগয অধীরন 
এরজন্পী

Public Sector 

companies of 

Central or 

State 

Governments

ককেী়ে ফা 
যাজে 
যকাযগুনরয 
াফনরক 
কক্টয ংস্থা

Public Sector 

banks and 

regulated 

entities 

including 

National 

Securities 

Depository 

াফনরক 
কক্টয ফোংক 
এফং জািী়ে 
ননকউনযটিজ 
নিরানজেনয 
 নন়েনন্ত্রি 
ংস্থা

All of the given ভস্ত কে়ো 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

অধ্যাে 2: ডিবন্ধক, 

পডিকরণ এয়জন্সী  
এবং পডিকরণ 
স্টাফ

Registrars shall not 

permit sub-

contracting of 

enrolment functions 

by enrolling agencies 

to 

_________________

__.

ননফন্ধক এরজনন্পগুররা কক 
___________ এ ননেবুক্ত 
করয নঞ্জকযরণয কারজ 
াফ-কন্ট্রাক্ট এয অনুভনি 
কেরফ না ।

Member 

Secretary
েে নচফ Service 

Providers

কফা 
প্রোনকাযী

Third Parties িৃিী়ে ক্ষ Observers মৃরফক্ষক 3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

The Registrars and 

Enrolling Agencies 

shall only use the 

Enrolment/Update 

software provided or 

authorised by the 

_____. 

ননফন্ধক এফং নঞ্জকযণ 
এরজন্পী (ইএ) শুধুভাে 
______এয দ্বাযা প্রেত্ত 
অেফা অনুরভানেি 
নঞ্জকযণ/আরিে 
ফ্ট়োয ফেফায কযরফ।

Operator নযচারক UIDAI ইউআইনিএআই Supervisor কভৃকিৃা Resident ফানন্দা 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

______ coordinates 

the on-boarding 

process of 

Operator/Supervisor 

with Registrars and 

EAs. 

___________ নযচারক/ 
কভৃকিৃারেয  অন্তবৃুনক্তয 
প্রনি়ো নযচারনা করয 
ননফন্ধক এফং (ইএ) কেয 
ারে।

Operators নযচারক ফৃন্দ Observers মৃরফক্ষক

Authority 

Head Office or 

Auhority's 

Regional Office

কিৃৃক্ষ প্রধান 
কামৃার়ে 
অেফা 
কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Enrolment 

agencies
নঞ্জকযণ এরজন্পী 3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

______  to capture 

coordinates of the 

Enrolment Device 

needs to available at 

all times.

নঞ্জকযণ মরন্ত্রয স্থানাে 
কোচায কযরি 
_________ এয উনস্থনি 
ফৃো প্রর়োজন । 

 

Television কেনরবন GPS Device নজনএ মন্ত্র FM Radio এপএভ কযনি 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

_______ monitors 

the approval of 

Enrolment Centre 

plan and may 

intervene where 

required.

________নঞ্জকযণ 
ককরেয নযকল্পনা 
অনুরভােরনয প্রনি়ো 
ননযীক্ষণ করয এফং কমখারন 
প্রর়োজন কখারন স্তরক্ষ 
কযরি ারয।

Registrar ননফন্ধক

Authority Head 

Office or 

Auhority's 

Regional Office

কিৃৃক্ষ 
প্রধান 
কামৃার়ে 
অেফা 
কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Observer মৃরফক্ষক Operator নযচারক 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

____ declares 

enrolment station 

deployment plans, 

that is, when and 

where the centres 

will be established 

before opening any 

Enrolment Center

িানরকাবুনক্ত কেন 
স্থানায নযকল্পনা, কমভন 
নিুন নঞ্জকযণ ককে 
কখারায আরগ _____ 
ননধৃাযণ করযন কম ককাো়ে 
এফং কখন এই নিুন ককে 
টি কখারা রফ।

Registrar ননফন্ধক Authority's 

Regional Office

কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Enrolment 

agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Observer মৃরফক্ষক 3

131

Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

_____ needs to 

ensure and prove 

that they have 

certified the active 

operators, requisite 

machines and 

hardware to be 

deployed at 

Enrolment Center.

__________ এয  
নননিি এফং প্রভান কযা 
প্রর়োজন কম ঞ্জীকযণ 
ককেগুনররি  প্রিেন়েি এফং 
নি়ে নযচারক , 
প্রর়োজনী়ে মন্ত্রানে এফং 
ািৃ়েোয মোমে ংখো়ে 
নফনর-ফেফস্থা কযা র়েরছ ।

Registrar ননফন্ধক Authority's 

Regional Office

কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Introducer নযচ়েোিা Enrolment 

agency
নঞ্জকযণ এরজন্পী 4
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

____ updates 

Enrolment Centre 

information on the 

UIDAI portal.

________  নঞ্জকযণ 
ককরেয িেোনে 
ইউআইনিএআই কােৃার এ 
ংরমাজন করয।

Enrolment 

agency

নঞ্জকযণ এরজন্পী 
(ইএ)

Authority's 

Regional Office

কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Introducer নযচ়েোিা Registrar ননফন্ধক 1
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

____ needs to be 

connected to the 

internet during the 

process of on-

boarding.

__________ কক 
ইন্টাযরনে এয ারে ংমুক্ত 
োকরি রফ অন কফানিৃং 
এয ভ়ে।

Enrolment client নঞ্জকযণ ক্লার়েন্ট
Operator, 

supervisor, 

introducer

অারযেয, 
ুাযবাইজায,
 নযচ়েোিা

Registrar ননফন্ধক Introducer নযচ়েোিা 1
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Enrolment client 

needs to be 

connected to the 

____________ 

during the process of 

on-boarding of 

Enrolment Staff.

নঞ্জকযণ ক্লার়েন্ট কক 
____________ এয ারে 
ংমুক্ত োকরি রফ, 
নঞ্জকযণ   কভৃচাযীয অন-
কফানিৃং এয ভ়ে।

Ethernet ইোযরনে Registrar ননফন্ধক Internet ইন্টাযরনে Observer মৃরফক্ষক 3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Enrolment agencies 

will have to undergo 

an on-boarding 

process for   

_________________

__.

নঞ্জকযণ এরজন্পী গুনর কক 
অফেই অন-কফানিৃং প্রর 
কযরি রফ __________ 
এয জনে।

Authority's 

Regional Office

কিৃৃক্ষ আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

Self, 

Enrolment 

stations and 

Enrolment Staff

স্ব/ননরজ 
,নঞ্জকযণ 
ককে, 
নঞ্জকযণ 
কভৃচাযী

Completion of 

enrolment

নঞ্জকযরণয 
ভানপ্ত

Updation 

activities
ংরমাজন প্রনি়ো 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

For on-boarding of 

Operator/Supervisor, 

the user-credential 

file generated is a 

digitally signed 

_________ file.

অারযেয / 
ুাযবাইজারযয অন-
কফানিৃংর়েয জনে, তিনয 
কযা ইউজায-কিরিনন়োর 
পাইর একটি নিনজোর 
স্বাক্ষনযি _________ 
পাইর।

.mp3 .এভন৩ .docx .িকএক্স .xls .এক্সএরএ  .xml .এক্সএভএর 4
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

If verification of 

user’s biometric 

details is successfully 

completed with 

his/her Aadhaar 

details and stored in 

local database, he is 

a 

_________________

___ user.

মনে ফেফাযকাযীয 
ফার়োরভনট্রক নফফযণী 
মাচাইকযণ পরবারফ িায 
আধায নফফযরণয রঙ্গ 
ম্পন্ন ়ে  এফং স্থানী়ে 
িাোরফর ংযক্ষণ কযা 
়ে, িরফ নিনন 
____________________ 
ফেফাযকাযী।

On-boarded অন কফারিৃি Enrolled ননেবুক্ত Both (1) and 

(2)

উব়ে (১) 
এফং (২)

Not-enrolled ননেবুক্ত কনই 3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

When the quality of 

biometrics is above 

threshold, 

_________________

_ will be shown to 

user confirming 

his/her approval.

মখন ফার়োরভনট্ররক্সয 
গুণাগুণ ীভায রয ়ে 
িখন 
__________________ 
ফেফাযকাযীরক িায 
অনুরভােন নননিি কযায 
জনে কেখারনা রফ।

Pass indicator
ননরেৃক া 
করুন

Left slap ফাভ িো Right slap িান িো Two thumbs েইু ফুরডা আঙ্গরু 1
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

After biometrics of 

Operator/Supervisor 

are captured on 

Enrolment Client, 

authentication 

request is send to 

_______________ 

server.

অারযেয / 
ুাযবাইজারযয 
ফার়োরভনট্রক্স নঞ্জকযণ  
ক্লার়েরন্ট কন়োয রয , 
প্রভাণীকযরণয অনুরযাধটি 
_______________ 
াবৃারয াঠারনা ়ে।

Registrar ননফন্ধক Enrolment 

station

নঞ্জকযণ 
কেন

Authority's কিৃৃরক্ষয Enrolment 

agency
নঞ্জকযণ এরজন্পী 3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

_________________

_ is not required 

while un-

boarding/disassociati

on of the 

Operator/Supervisor.

অারযেয / 
ুাযবাইজারযয আন - 
কফানিৃং  / নফনেন্নকযরণয 
ভ়ে 
__________________ 
এয প্রর়োজন ়ে না।

Status of entity ত্তায নস্থনি Pass Indicator
ননরেৃক া 
করুন

Status অফস্থান Biometrics 

confirmation

ফার়োরভনট্রক্স 
নননিিকযণ

4
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Only after successful 

verification of 

biometrics of 

Operator/Supervisor 

with CIDR, the 

User______________

_ is allowed to 

proceed.

শুধুভাে নআইনিআয  
অারযেয / 
ুাযবাইজারযয 
ফার়োরভনট্ররক্সয পর 
মাচাইকযরণয রয, 
ফেফাযকাযীরক 
_______________কক 
এনগর়ে মা়োয অনুভনি 
কে়ো ়ে।

Enrolment button নঞ্জকযণ কফািাভ On-boarding অন কফানিৃং Disassociation
নিঅোরানর়ে
ন

Authentication প্রভাণীকযণ 2



142

Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Authority HQ or 

Authority's Regional 

Offices coordinate 

with 

_________________

__the on-boarding 

process of Enrolment 

Staff. 

কিৃৃরক্ষয েয েপ্তয 
অেফা কিৃৃরক্ষয আঞ্চনরক 
কামৃার়েগুনর 
___________________ 
নঞ্জকযণ  কভীয অন-
কফানিৃং দ্ধনিরি ভন্ব়ে 
করয।

Enrolment 

stations
নঞ্জকযণ কেন Enrolment 

clients 

নঞ্জকযণ 
ক্লার়েন্ট

Registrars and 

enrolment 

agencies

ননফন্ধক এফং 
নঞ্জকযণ 
ক্লার়েন্ট

Observers and 

introducers

মৃরফক্ষক এফং 
নযচ়েোিা

3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

During local 

biometric 

verification, the 

biometrics provided 

by the 

______________ are 

verified from the 

biometrics stored in 

the enrolment client.

স্থানী়ে ফার়োরভনট্রক 
মাচাইকযরণয ভ়ে, 
______________ দ্বাযা 
প্রেত্ত ফার়োরভনট্রক্স নঞ্জকযণ 
 ক্লার়েরন্ট ংযনক্ষি 
ফার়োরভনট্রকগুনর কেরক 
মাচাই কযা ়ে।

Enrolment 

agency

নঞ্জকযণ এরজন্পী 
(ইএ)

Operator/ 

Supervisor

অারযেয / 
ুাযবাইজায

Registrar ননফন্ধক User ফেফাযকাযী 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

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.

মনে ফেফাযকাযীয 
ফার়োরভনট্রক নফফযণী 
মাচাইকযণটি পরবারফ 
ম্পন্ন না ়ে এফং স্থানী়ে 
িাোরফর ংযক্ষণ না কযা 
়ে িরফ এটি 
_____________ নারফ 
কেো এ কেখারফ ।

On-board অন-কফািৃ Enrolled ননেবুক্ত Not enrolled ননেবুক্ত কনই Withheld প্রনিংহৃি 3
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Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Enrolment agency 

will update 

Enrolment Centre 

information on the 

_________________

____portal. The 

latest URL needs to 

be confirmed by the 

____________.

নঞ্জকযণ এরজন্পী  
_____________________
 কােৃাররয নঞ্জকযণ 
ককরেয িেে আরিে 
কযরফ। ফৃরল ইউআযএর 
 ____________ দ্বাযা 
নননিি কযা প্রর়োজন।

Enrolment 

station, registrar

নঞ্জকযণ কেন, 
ননফন্ধক

Operator/Supe

rvisor, 

Authority's 

Regional 

Offices

অারযেয / 
ুাযবাইজায,
 কিৃৃরক্ষয 
আঞ্চনরক 
কামৃার়ে

QAMIS Portal, 

Nodal officer

নকউএএভআইএ
 কােৃার, 
কনািার 
অনপায

MNREGA 

website, 

enrolment 

agency

এভএনআযইনজএ/
ভনরযগা 
র়েফাইে, 
নঞ্জকযণ এরজন্পী

3
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

For ______________ 

and 

________________, 

on-boarding and 

local biometrics 

verification is 

mandatory for login 

onto the Enrolment 

Client.

______________ এফং 
________________ 
জনে, নঞ্জকযণ  ক্লার়েন্ট 
রগইন কযায জনে অন 
কফানিৃং এফং স্থানী়ে 
ফার়োরভনট্রক্স মাচাই 
ফাধেিাভূরক।

Introducer, 

registrar

নযচ়েোিা, 
ননফন্ধক

Operator, 

Supervisor

অারযেয, 
ুাযবাইজায

Enrolment 

agency, 

Enrolment 

client 

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী , 
নঞ্জকযণ 
ক্লার়েন্ট

Introducer, 

Registrar

নযচ়েোিা, 
ননফন্ধক

2
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Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

During 

authentication, 

biometrics of the 

Operator/Supervisor 

are compared 

against the biometric 

provided by them 

during the time of 

their own 

________________.

প্রভাণীকযরণয ভ়ে, 
অারযেয / 
ুাযবাইজারযয 
ফার়োরভনট্রক্স িারেয ননজস্ব 
________________ এয 
ভ়ে িারেয দ্বাযা প্রেত্ত 
ফার়োরভনট্ররকয ারে িুরনা 
কযা ়ে।

Association ংঘ Enrolment নঞ্জকযণ Disassociation ো়েভুক্ত Hiring ননর়োগ 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

The Enrolment Client 

check that the 

Operator/Supervisor 

are not 

________________ 

or 

________________ 

and restrict them 

from on-boarding.

নঞ্জকযণ  ক্লার়েন্ট কচক 
করয কম অারযেয / 
ুাযবাইজায 
________________ ফা 
________________ এফং 
িারেয অন কফানিৃং এ 
ফাধা কে়ে।

Suspended, 

Blacklisted

স্থনগি, 
ব্ল্োকনররেি

Associated/On-

boarded

ংমুক্ত/ অন-
কফারিৃি

None of the 

above

উরযয 
একো না

Both (1) and (2) 
উব়ে (১) 
এফং (২)

4
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Enrolment 

Agency and 
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অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

The Operator/ 

Supervisor can be 

onboarded on mutiple 

Enrolment Client 

without de-association 

অারযেয/ুাযবাইজায ননরজ 
কক  নি-অোরানর়েন 
ছাডাই একানধক নঞ্জকযণ 
ক্লার়েরন্ট অন কফািৃ কযরি 
ারয |

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 3: On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

অধ্যাে 3: অি 
ববাডডড ং পডিকরণ 
এয়জডন্স এবং 
পডিকরণ কমী

Blacklisted 

Operator/Supervisor 

can be allowed to work 

using different 

Certificate

কাররা িানরকাবুক্ত অারযেয 
/ ুাযবাইজাযরক নফনবন্ন 
াটৃিনপরকে ফেফায করয 
কাজ কযায অনুভনি কে়ো 
কমরি ারয|

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What is the waiting 

time for Aadhaar 

generation?

আধায তিনযয জনে 
অরক্ষা কযায ভ়ে নক?

1 to 2 weeks ১ কেরক ২ প্তা Within 7 days ৭ নেরনয ভরধে upto 90 days ৯০ নেন মৃন্ত 6 months ৬ ভা 3
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What are the 

different types of 

Aadhaar Enrolment

নফনবন্ন ধযরনয আধায 
নঞ্জকযণ নক?

Document-based 

enrolment

েস্তারফজ - 
নবনত্তক নঞ্জকযণ

Document 

Based, 

Introducer 

Based, Head of 

Family Based 

and Child 

Enrolment

েস্তারফজ 
নবনত্তক, 
নযচ়েোিা 
নবনত্তক, 
নযফারযয 
প্রধান 
নবনত্তক  
নশুয 
নঞ্জকযণ

Physical 

Enrolment

ফাস্তনফক 
নঞ্জকযণ

Online 

Enrolment

অনরাইন 
নঞ্জকযণ

2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which form needs to 

be filled by the 

resident for Aadhaar 

Enrolment

আধায নঞ্জকযরণয জনে 
অনধফাীযরেয ককান পভৃ 
ূযণ কযরি রফ

Aadhaar 

Enrolment/Corre

ction Form

আধায নঞ্জকযণ 
 / ংরাধন পভৃ

Matriculation 

Form

ভোনট্রকুররন 
পভৃ

Registration 

Form
ননফন্ধন পভৃ Application 

Form
আরফেনে 1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Mutiple Aadhaar 

Numbers are 

generated in case of 

mutiple Enrolments

একানধক নঞ্জকযরনয কক্ষরে 
একানধক আধায ংখো 
তিনয কযা ়ে

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Aadhaar Number will 

be generated in 1 day

১ নেরনয ভরধে আধায 
ংখো তিনয কযা রফ

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Acknowlegement 

Slip provided to the 

resident after 

Aadhaar Enrolment 

contains 

______________

আধারযয নঞ্জকযরণয য 
অনধফাীরক  কে়ো   
স্বীকৃনি নির  
______________ আরছ ।

EID (Enrolment 

ID)

ইআইনি 
(নঞ্জকযণ 
আইনি)

Aadhaar 

Number
আধায ংখো

Photo of 

Enrolment 

Operator

নঞ্জকযণ 
অারযেয এয 
ছনফ

Photo of Proof 

of Address and 

Proof of 

Identity

ঠিকানা এফং 
নযচর়েয 
প্রভারণয ছনফ

1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

There is only one 

type of Aadhaar 

Enrolment i.e 

Document Based 

Enrolment

শুধুভাে এক ধযরনয 
আধায নঞ্জকযণ আরছ। 
েস্তারফজ নবনত্তক নঞ্জকযণ

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Who among the 

following is eligible 

to avail Aadhaar?

ননননরনখিরেয ভরধে কক 
আধায করি কমাগে?

Any citizen of 

India

বাযরিয কম 
ককান নাগনযক

Any individual 

who is 18 

years and 

above

কম ককান 
ফেনক্ত মায 
ফ়ে ১৮ 
ফছয ফা 
িায কফী

Any resident 

who resided in 

India for a 

period of 182 

days or more

১৮২ নেন ফা 
িায কফন 
ভর়েয জনে 
বাযরি 
ফফাযি 
ককান অনধফাী

Any citizen of 

India who is a 

graduate

বাযরিয কম 
ককারনা নাগনযক 
নমনন গ্রোজরু়েে

3
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Any resident who 

resided in India for a 

period of 182 days or 

more who posses 

required documents 

is eligible for 

Aadhaar Enrolment

১৮২ নেন ফা িায কফী 
ভ়েকাররয জনে বাযরি 
ফফাযি ককান অনধফাী 
 মায কারছ ভস্ত 
প্রর়োজনী়ে ননে আরছ ক 
আধায নঞ্জকযরণয জনে 
কমাগে

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Any citizen of India, 

even those who have 

been residing in a 

foreign country for 

the last one year, are 

eligible for Aadhaar.

বাযিফরলৃয কম ককান 
নাগনযক, এভননক মাযা 
গি এক ফছরয নফরের 
ফফা করয, িাযা 
আধারযয কমাগে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Any resident who do 

not have any 

document or eligible 

for other types of 

enrolment can also 

be enrolled

কম ককান অনধফাী মায  
ককান ননে কনই ফা অনে 
ধযরনয নঞ্জকযরনয জনে 
কমাগে ন়ে, িারেয 
নঞ্জকযণ কযা  কমরি ারয

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

In case of omission 

of Aadhaar number 

for reasons other 

than multiple 

Aadhaar numbers 

having been issued, 

residents shall be 

required to re-enrol. 

একানধক আধায ংখো 
জানয ছাডা অনে 
কাযণগুনরয জনে আধায 
ংখো ফাে কে়োয কক্ষরে, 
অনধফাীরেয  ুনযা়ে নাভ 
নঞ্জকযণ কযরি রফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following are 

mandatory in 

Document-based 

Enrolment?

েস্তারফজ -নবনত্তক 
নঞ্জকযরণ  ননননরনখি 
ককানটি ফাধেিাভূরক?

The resident 

submits his POI 

(mandatory), 

POA (mandatory) 

and POR 

(optional)

আফানক িায 
নআই   
(ফাধেিাভূরক), 
নএ  
(ফাধেিাভূরক) 
এফং নআয  
(ঐনেক) জভা 
কে়ে

An elected 

local body 

introduces the 

resident to the 

operator

একটি 
ননফৃানচি 
স্থানী়ে ত্তা 
অনধফাীয 
রঙ্গ 
অারযেয 
এয  নযচ়ে 
কনযর়ে কে়ে

The father 

introduces his 

child

ফাফা িায 
ন্তানরক 
নযচ়ে কনযর়ে 
কে়ে

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

In which of the 

following types of 

enrolments involves 

resident submitting 

POI, POA and POR 

documents? 

ননরনাক্ত নঞ্জকযরনয 
ধযরনয ভরধে ককানটি কি  
অনধফাীরক , নআই , 
নএ  এফং নআয  
ননে জভা নেরি  ়ে?

Document-based 

enrolment

েস্তারফজ-নবনত্তক 
নঞ্জকযণ

Introducer-

based 

enrolment

নযচ়েোিা 
নবনত্তক 
নঞ্জকযণ

Head of the 

family based 

enrolment

নযফারযয 
প্রধারনয 
নবনত্তরি 
নঞ্জকযণ

Child 

enrolment
নশুয নঞ্জকাযণ 1
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Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

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

নযচ়েোিায  ারে 
ম্পনকৃি ননননরনখি 
িেেগুনরয ভরধে ককানটি 
নযচ়েোিা নবনত্তক 
নঞ্জকযরণ গ্রণ কযরি ়ে 
?
১. নযচ়েোিায নাভ
২. নযচ়েোিায আধায  
ংখো
৩. নযচ়েোিায 
ানযফানযক নফফযণ
৪. নযচ়েোিায নক্ষাগি 
কমাগেিা
৫. নযচ়েোিায 
ফার়োরভনট্রক িেে

I, II and III ১, ২ এফং ৩ II, III and IV ২, ৩ এফং ৪ I, II and V ১, ২ এফং ৫ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Who can become 

Introducer for 

facilitating 

Introducer Based 

Enrolment?

নযচ়েোিা  নবনত্তক 
নঞ্জকযরনয ুনফধায জনে 
কক নযচ়েোিা  রি 
ারয?

Operator/Supervi

sor

অারযেয / 
ুাযবাইজায

(a)Registrars’ 

Employees

(b)Elected 

local body 

members

(c)Members of 

local 

administrative 

bodies

(ক) 
ননফন্ধরকয 
কভৃচাযীগণ
(খ) 
ননফৃানচি 
স্থানী়ে 
ননকার়েয 
েেযা
(ন) 
স্থানী়ে 
প্রারনয 
েেযা

(a)Influencers 

such as 

teachers

(b) Anganwadi 

Worker

© 

Representative 

 of NGO

(ক) 
নক্ষকরেয 
ভরিা 
প্রবাফারী 
ফেনক্তযা
(খ) অঙ্গন 
ফানডয 
কভৃচাযী 
(গ) এননজ-
 য  প্রনিনননধ

Both (2) & (3)
উব়ে (২) 
এফং (৩)

4
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Can 

Operator/Supervisor 

can become 

Introducer ?

অারযেয / ুাযবাইজায 
নক নযচ়েোিা রি ারয?

NO না YES াুঁ 1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following refers to 

introducer-based 

enrolment?

ননননরনখি ককানটি 
নযচ়েোিা নবনত্তক 
নঞ্জকযণ উরিখ করয?

The resident 

submits his POI, 

POA and POR 

documents

অনধফাী িায 
নআই , নএ 
 এফং নআয 
এয  ননে জভা 
কে়ে

A health 

worker refers 

the resident to 

the operator

একজন 
স্বাস্থেকভী 
অনধফাীরক 
অারযেরযয 
কারছ উরিখ 
করয

The father 

introduces his 

child

ফাফা িায 
ন্তানরক 
নযচ়ে কনযর়ে 
কে়ে

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2

169

Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Who among the 

following is eligible 

for child enrolment?

ননননরনখিগুনরয ভরধে কক 
নশু নঞ্জকযরনয জনে 
কমাগে?

Any child who is 

at least 4 years 

old and above

কম ককান নশু 
কম  কভরক্ষ ৪ 
ফছয ফ়েী ফা  
িায উরয

Any child who 

is attending 

school

কম ককান 
নশু কম 
সু্করর মা়ে

Any child who 

is less than 5 

years of age

 ৫ ফছরযয 
কভ ফ়েী কম 
ককান নশু

Any child who 

is between 5 

and 16 years of 

age

৫ কেরক ১৬ 
ফছয ফ়েী কম 
ককান নশু

3
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Any adult can be 

enrolled as a Child 

without capturing 

the Biometric 

Information, if the 

resident suggest.

একজন ফ়েস্ক ফেনক্ত কক 
ফার়োরভনট্রক িেে গ্রণ না 
করয একটি নশু নারফ 
ননেবুক্ত কযা কমরি ারয 
নক,মনে অনধফাী যাভৃ 
কে়ে |

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Biometric 

information is 

required for 

enrolment from all 

individuals including 

children below 5 

years of age.

ফার়োরভনট্রক িেে ৫ 
ফছরযয ননরচ নশুরেয  
ফ ফেনক্তরেয নঞ্জকযরনয 
জনে প্রর়োজন ়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following 

information is NOT 

required when 

enrolling for 

Aadhaar?

আধারযয জনে মখন 
নঞ্জকযণ কযা ়ে িখন 
নীরচয ককান িেেটি 
প্রর়োজনন়ে ন়ে?

Caste জানি Name নাভ Address ঠিকানা Age ফ়ে 1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

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

ননরনাক্ত িেেগুনরয ভরধে 
ককানটি এইচএপ-নবনত্তক 
নঞ্জকযরণ  গ্রণ কযা ়ে 
?
১. নযফারযয প্রধারনয নাভ
২. অনধফাী এফং 
এইচএরপয ম্পরকৃয প্রভাণ
৩. নযফারযয প্রধারনয 
আধায নম্বয 
৪. নঞ্জকযরণয ভ়ে 
নযফায প্রধারনয 
ফার়োরভনট্রক নননিিকযণ

I, II and III ১, ২ এফং ৩ II, III and IV ২, ৩ এফং ৪ I and IV ১ এফং ৪ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What are the 

mandatory 

Document for Head 

of the Family based 

enrolment?

ানযফারযয প্রধান নবনত্তক 
নঞ্জকযরণয জনে 
ফাধেিাভূরক েস্তারফজ নক?

Proof of Relation 

(PoR) of resident 

and Head of the 

Family

ননফাী এফং 
নযফারযয 
প্রধারনয ম্পরকৃয 
প্রভান (নআয 
)

Head of Family 

Aadhaar 

Number 

ানযফারযয 
প্রধারনয  
আধায নম্বয

Qaulification 

Proof of 

Resident

অনধফাীয 
কমাগেিায প্রভাণ

Both (1) & (2)
উব়ে (১) 
এফং (২)

4

175

Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What are the 

mandatory 

Document for Child 

Enrolment? 

নশুয নঞ্জকযরণয জনে 
ফাধেিাভূরক েস্তারফজ নক?

Date of Birth 

Proof 

জন্ িানযরখয 
প্রভান

Aadhaar 

Number of any 

one parent

 নিা ফা 
ভািায 
আধায ংখো

Proof of 

Relation of 

child and 

parent

নশু এফং 
নিাভািায 
ম্পরকৃয প্রভাণ

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What address will be 

mentioned in the 

Enrolment Form in 

case of Child 

Enrolment

নশুয নঞ্জকযরণয কক্ষরে 
নঞ্জকযণ পরভৃ  ককান 
ঠিকানাটি উরিখ কযা রফ |

Address of 

Enrolment Center

নঞ্জকযণ ককরেয 
ঠিকানা

Address of the 

linked parent

ংমুক্ত 
নিাভািায 
ঠিকানা

Address of 

Hospital 

where the 

child is born

াািাররয 
ঠিকানা 
কমখারন নশু 
জন্গ্রণ করযরছ

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Operator can charge 

any amount as he 

wants for the 

Aadhaar Enrolment

আধায নঞ্জকযরণয জনে 
অারযেয ককান নযভারণ 
ভূরে  োনফ কযরি ারয

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Cost of Fresh 

Enrolment and 

Mandatory Biometric 

update are charged 

from the resident 

নিুন  নঞ্জকযণ এফং 
ফাধেিাভূরক ফার়োরভনট্রক 
আরিরেয খযচ অনধফাীয 
কেরক কন়ো ়ে

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What actions will be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

for charging more 

amount of money as 

prescribed by the 

Authority

কিৃৃক্ষ কিৃৃক ননধৃানযি 
নযভাণ অরেৃয কফন 
কন়োয জনে অারযেয / 
ুাযবাইজারযয নফরুরদ্ধ 
ককান েরক্ষ কন়ো রফ

Blacklisting কাররা িানরকাবুনক্ত FIR এপআইআয Warning িকৃিা Either (1) & (2)

(১) এফং 
(২) এয ভরধে 
এক

4
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following refers to 

biometric details of a 

resident? 

ননরনাক্ত ককানটি 
অনধফাীরেয ফার়োরভনট্রক 
নফফযণ উরিখ করয?

Facial image ভুরখয ছনফ All ten 

fingerprints

ভস্ত ে 
আঙুররয ছা

Scans of both 

irises

উব়ে আইনয 
এয স্কোন

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4

181

Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following refer to 

demographic details 

of a resident?

ননরনাক্ত ককানটি 
অনধফাীরেয জনিানিক 
নফফযণ উরিখ করয?

Email ID and 

Mobile Number

ইরভইর আইনি 
এফং কভাফাইর 
নম্বয

Finger 

impression
আঙুররয ছা Iris scan আইনয স্কোন All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Demographic 

Information required 

for Aadhaar 

Enrolment include 

the following

আধায নঞ্জকযরণয জনে 
প্রর়োজনী়ে  জনিানিক 
িেে ননননরনখিগুনর কক 
অন্তবৃুক্ত করয

Race and Caste জানি এফং ফণৃ

Name, 

Address, 

Gender , Date 

of Birth, email 

and mobile 

number

নাভ, 
ঠিকানা, 
নরঙ্গ, জন্ 
িানযখ, 
ইরভইর এফং 
কভাফাইর নম্বয

Income of 

resident

অনধফাীয  
আ়ে

Medical history 

of resident

অনধফাীয 
কভনিরকর ইনিা

2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

The enrolment 

operator shall 

_______________.

নঞ্জকযণ অারযেয 
_______________

Collect hard 

copies of 

supporting 

documents 

submitted by the 

resident along 

with  the 

Enrolment Form

নঞ্জকযণ পভৃ 
 অনধফাী 
দ্বাযা  জভা 
কে়ো ভােৃক 
েস্তারফরজয  ািৃ 
কন ংগ্র করুন

Capture the 

biometric 

information, 

Demographic 

Information 

using the 

Enrolment 

software 

provided or 

approved by 

the Authority

কিৃক্ষ দ্বাযা 
প্রেত্ত ফা 
অনুরভানেি 
নঞ্জকযণ  
পে়েোয 
ফেফায করয 
ফার়োরভনট্রক 
িেে, 
জনিানিক 
িেে গ্রণ 
করুন

Scan and store 

the hard 

copies with 

biometric and 

demographic 

details 

submitted by 

the resident in 

local harddisk

স্থানী়ে 
ািৃনিরস্ক 
অনধফাী দ্বাযা 
জভা কে়ো 
ফার়োরভনট্রক 
এফং 
জনিানিক 
নফফযরণয ারে 
ািৃ কনগুনর 
স্কোন করুন 
এফং ংযক্ষণ 
করুন

Collect and 

record the 

demographic 

information in 

physical 

register

কান়েক খািারি 
জনিানিক িেে 
ংগ্র এফং 
কযকিৃ করুন

2
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

Which of the 

following requires 

mandatory update?

ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি ফাধেিাভূরক 
আরিরেয প্রর়োজন?

Correcting the 

name of the 

resident

অনধফাীয নাভ 
ংরাধন কযা

Updating the 

email Id

ইরভইর 
আইনি 
আরিে কযা

Biometric 

information of 

child who has 

attained 5 

years of age

 কম নশুয  
৫ ফছয ফ়ে 
র়ে কগরছ 
িায 
ফার়োরভনট্রক 
িেে

Updating 

phone number

কপান নম্বয 
আরিে কযা

3
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Chapter 4: 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

অধ্যাে4: আধ্ার 
পডিকরণ / 

আপয়ডট প্রডিো

What is de-

duplication process 

in Aadhaar 

Generation Process?

আধায তিনযয দ্ধনিরি 
নি-অনুনরন প্রনি়ো নক?

Checking and 

rejecting any 

duplicate 

enrolments

ককান িুনপ্লরকে 
নঞ্জকযণ যীক্ষা 
এফং প্রিোখোন 
কযা

Copying the 

enrolment 

information as 

backup

ফোকআ 
নারফ 
নঞ্জকযণ 
িেেয 
অনুনরন যাখুন

Checking if 

any other 

person has the 

same address 

and rejecting 

the same

যীক্ষা কযা 
কম অনে ককান 
ফেনক্তয একই 
ঠিকানা আরছ 
নকনা এফং 
োকরর  
প্রিোখোন কযা

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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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 

আধায প্রজরন্য প্রনি়োয 
ঠিক ননরেৃনা নচনিি 
করুন।
১. ককান িুনপ্লরকে 
নঞ্জকযণ প্রিোখোন করুন
২. নঞ্জকযণ োরকেটি 
নআইনিআয - এ 
আররাি করুন
৩. কিৃৃক্ষ ংখো উৎন্ন 
করয
৪ আধায নম্বয অনধফাীরক 
জানারনা ়ে 
৫. কিৃৃক্ষ প্রর করয 
নঞ্জকযণ িরেেয

II, III, V, I and IV
২, ৩, ৫, ১ 
এফং ৪

III, I, IV, V and II
৩, ১, ৪, 
৫ এফং ২

II, V, I, III and IV
২, ৫, ১, ৩ 
এফং ৪

II, I, V, III and V
২, ১, ৫, ৩ 
এফং ৫

3
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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).

ঘেনায ভ়ে  মনে ককান 
অনধফাীয  ককান 
প্রর়োজনী়ে ভেৃনকাযী 
প্রভাণ না োরক, িারর 
___________________ 
কভাি (গুনর) এয ভাধেরভ 
ননফন্ধন কযা কমরি ারয।

Introducer-based 

enrolment,

Head of Family 

(HoF) based 

enrolment

নযচ়েোিা 
নবনত্তক 
নঞ্জকযণ, 
নযফারযয প্রধান 
 (এইচএপ ) 
নবনত্তক নঞ্জকযণ

Operator-

based 

enrolment,

Other 

enrolments

অারযেয 
নবনত্তক 
নঞ্জকযণ, 
অনোনে 
নঞ্জকযণ

Software 

provided 

enrolment,

Electronic 

format-based 

enrolment

ফ্ট়েোয 
প্রেত্ত নঞ্জকযণ 
, ইররকট্রননক 
নফনো নবনত্তক 
নঞ্জকযণ

EID-based 

enrolment,

Authority-

based 

enrolment

 ইআইনি-
নবনত্তক 
নঞ্জকযণ , 
কিৃৃক্ষ-নবনত্তক 
নঞ্জকযণ

1
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Mandatory biometric 

update for child is 

________.

নশুয জনে ফাধেিাভূরক 
ফার়োরভনট্রক আরিে র 
________

Free of cost নফনাভূররে Rs. 10 ১০ োকা Rs. 15 ১৫ োকা Rs. 20 ২০ োকা 1
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In which of the 

following modes 

should be used 

resident to update 

his/her biometric 

details?

ননননরনখি ককান দ্ধনিরি 
অনধফাী  িায 
ফার়োরভনট্রক নফফযণ 
আরিে কযরি ফেফায 
কযরি রফ?

Online mode অনরাইন কভাি
Visiting 

enrolment 

centre

নঞ্জকযণ 
ককে 
নযেৃন কযা

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2
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How can a resident 

track the status of 

updates made to 

his/her Aadhaar 

details on Authority's 

website?

নকবারফ একজন অনধফাী 
কিৃৃরক্ষয র়েফাইরে িায 
আধারযয  নফফযরণ 
আরিরেয কেো কেখরি  
াযরফ ?

Using Aadhaar 

Number only

শুধুভাে আধায 
ংখো ফেফায 
করয

Using EID 

printed on 

Aknowlegemen

t Slip or URN 

generated 

through SSUP 

Portal

স্বীকৃনি নির 
ভুনিি 
ইআইনি ফা 
এএইউন 
কােৃাররয 
ভাধেরভ 
উৎন্ন  
কযা 
ইউআযএন 
ফেফায করয

Using mobile 

number only

শুধুভাে 
কভাফাইর নম্বয 
ফেফায করয

Details will be 

sent to the 

resident's 

email ID

নফফযণ 
অনধফাীয 
ইরভইর 
আইনিরি 
াঠারনা রফ

2
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The Aadhaar number 

may be 

communicated to 

residents in physical 

form, which includes 

_________________.

আধায ংখোটি ফাস্তনফক 
আকারয অনধফাীরেযরক 
জানারনা কমরি ারয, মায 
ভরধে 
_________________ 
যর়েরছ।

E-mail ই-কভইর Website র়েফাইে SMS এএভএ Letter নচঠি 4
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Aadhaar Update 

request at Enrolment 

Center is confirmed 

only after 

____________________

of the resident.

নঞ্জকযণ ককরে , আধায 
আরিরেয অনুরযাধ ককফরভাে 
অনধফাীয ___________ 
এয রয নননিি কযা ়ে ।

Aadhaar based 

Biometric 

Confirmation

আধায নবনত্তক 
ফার়োরভনট্রক 
নননিিকযণ

Signature স্বাক্ষয Photograph of 

the resisent

অনধফাীয 
ছনফ/আররাকনচে

Verbal 

Confirmation
কভৌনখক অনুরভােন 1
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Email Id and Mobile 

Number can be 

updated in Aadhaar 

Database by following 

mode?

ননননরনখি কভারি আধায 
কিোরফর ইরভর আইনি এফং 
কভাফাইর নম্বয আরিে কযা 
মা়ে?

Visiting Enrolment 

Center

নঞ্জকযণ ককে 
নযেৃন

SSUP Portal
এএইউন 
কােৃার

Both the given 

options

উব়ে প্রেত্ত 
নফকল্প

1
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Address of the resident 

can be updated in 

Aadhaar Database by 

following mode(s)

অনধফাীরেয ঠিকানা 
ননননরনখি কভাি (গুনর) 
দ্বাযা আধায িাোরফর 
আরিে কযা মা়ে

Visiting Enrolment 

Center

নঞ্জকযণ ককে 
নযেৃন

SSUP Portal
এএইউন 
কােৃার

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3
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Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

Address through 

Online Mode- SSUP 

Portal

অনরাইন কভাি- এএইউন 
কােৃার এয ভাধেরভ ঠিকানা 
আরিে কযায জনে 
কযনজনস্ট্রি কভাফাইর নম্বযটি 
অনযামৃ

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

new mobile number 

through Online Mode- 

SSUP Portal

অনরাইন কভাি- এএইউন 
কােৃাররয ভাধেরভ নিুন 
কভাফাইর নম্বয আরিে কযায 
জনে কযনজনস্ট্রি কভাফাইর 
নম্বযটি ফাধেিাভূরক

Mobile Number 

cannot be updated 

using SSUP Portal

কভাফাইর নম্বয 
এএইউন 
কােৃার ফেফায 
করয আরিে 
কযা মারফ না

Not required  অপ্রর়োজনী়ে Required প্রর়োজনী়ে All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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OTP (One time 

password) is send on 

which mobile number 

while submitting the 

Address update 

through SSUP Portal

এএইউন কােৃাররয ভাধেরভ 
ঠিকানা আরিে জভা 
কে়োয ভ়ে টিন (এক 
ভ়ে া়োিৃ) ককান 
কভাফাইর নম্বরয াঠারনা ়ে

Mobile Number 

registered in 

Aadhaar

আধারয ননফনন্ধি 
কভাফাইর নম্বয

Mobile Number 

of 

Operator/Supervi

sor

অারযেয / 
ুাযবাইজারযয
 কভাফাইর নম্বয

Mobile Number 

of 

Spouse/Gaurdia

n

স্বাভী / স্ত্রী / 
অনববাফরকয 
কভাফাইর নম্বয

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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Operator/Supervisor 

may update his/her 

own mobile number 

for all the update done 

by him/her.

অারযেয / ুাযবাইজায 
িায দ্বাযা ম্পন্ন ভস্ত 
আরিরেয জনে ননরজয 
কভাফাইর নম্বয আরিে 
কযরি ারয।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Operator /Supervisor 

may add additional 

information in the 

system without 

resident concent

অারযেয / ুাযবাইজায 
নরেরভয ভরধে অনধফাীয 
ম্মনি ছাডাই অনিনযক্ত িেে 
কমাগ কযরি ারযন

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Resident can get the 

updated Aadhaar 

through following 

modes using registered 

mobile number

কযনজনস্ট্রকৃি কভাফাইর নম্বয 
ফেফায করয ননননরনখি 
দ্ধানিরি অনধফাী 
আরিেকৃি আধায করি 
ারযন

Download e-

aadhaar

ই-আধায  
িাউনররাি করুন

Download m-

aadhaar 

এভ-আধায  
িাউনররাি 
করুন

Visit nearest 

cyber café 

কাছাকানছ  
াইফায কোরপ 
কি মান

Both (1) & (2)
উব়ে (১) 
এফং (২)

4
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Resident can get the 

updation of 

Demographic 

Information using 

Postal Services

িাক নযরলফা ফেফায করয 
অনধফাী ননরজয জনিানিক 
িেে আরিে করি ারযন

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 5: 

জিতাডিক এবং 
বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

Record date of birth 

of the resident, 

indicating day, 

month and 

___________ in the 

relevant field. 

ংনিি স্থারন নেন, ভা 
এফং ___________ ূচক 
অনধফাীয জরন্য িানযখ 
ননেবুক্ত করুন  ।

Initial আেেক্ষয Surname েনফ Year ফছয Name নাভ 3
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If two documentary 

proofs produced by 

the enrollee have 

variation in the same 

name, the enrollee’s 

___________ should 

be recorded.

এনরযানর দ্বাযা জভা কে়ো 
েটুি েস্তারফরজয প্রভারন 
একই নারভয ভরধে ােৃকে 
়ে , িারর  এনরযানর 
___________ কযকিৃ 
কযা উনচি।

Surname েনফ Father's name ফাফায নাভ Full name ুরযা নাভ Preferred name ছরন্দয নাভ 3
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____________ has to 

be recorded by the 

Enrolment Agency as 

declared by the 

enrollee in the box 

provided by 

recording Male, 

Female or 

Transgender. 

 ুরুল, ভনরা ফা 
ট্রান্পরজন্ডায ফরর প্রেত্ত 
ফারক্স এনরযানর  দ্বাযা 
কঘালণা কযা ভরনান়েন 
নঞ্জকযণ ংস্থা দ্বাযা 
____________ এ  
ননেবুক্ত কযরি রফ ।

Date of Birth জন্ িানযখ Gender নরঙ্গ Residential 

address
ফানডয ঠিকানা Fingerprint আঙ্গরুরয ছা 2
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For rural areas, 

which of the 

following fields can 

be left blank while 

recording the 

residential address?

গ্রাভীণ এরাকায জনে, 
আফানক ঠিকানা কযকিৃ 
কযায ভ়ে ননননরনখি 
কক্ষেগুনরয ভরধে ককানটি 
পাুঁকা যাখা মা়ে?

Address line 1
ঠিকানা রাইন ১

Address line 2

ঠিকানা 
রাইন ২ Pin Code ননরকাি State যাজে 2
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Which of the 

following details 

should be entered in 

the address line 4 of 

the residential 

address?

ননরনাক্ত নফফৃনিগুনরয ভরধে 
ককানটি আফানক ঠিকানা 
ঠিকানা রাইন ৪ এ প্ররফ 
কযা উনচি?

Building or 

house number

নফনল্ডং ফা 
ফানডয নম্বয

Street name যাস্তায নাভ Landmark তফনিে Pin Code ননরকাি 3
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Which of the 

following is used to 

retrieve pre-

enrolment data?

ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি প্রাক-ননফন্ধন িেে 
ুনরুদ্ধারযয জনে ফেফহৃি 
়ে?

Pre-enrolment ID
প্রাক নঞ্জকযণ 

আইনি
One time 

password

একক ভ়ে 
া়োিৃ(

টিন)

Resident's 

name

অনধফাীয  
নাভ

Aadhaar ID আধায আইনি 1
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Name of the 

village/town/city 

(VTC) and Post Office 

field gets 

automatically 

populated when 

_______________ of 

the region is entered.

মখন এরাকায 
_______________ করখা 
়ে গ্রাভ /নগয/ য 
(নবটিন) এফং কাে 
অনপ এয কক্ষেটি 
স্ব়েংনি়েবারফ কবারয মা়ে ।

House number ফানডয নম্বয Mandal ভন্ডর Mobile 

number
কভাফাইর নম্বয Pin Code ননরকাি 4
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Which of the 

following will you do 

when a resident is 

unable to provide 

the exact date of 

birth? 

মনে ককারনা ফানন্দা জরন্য 
ঠিক িানযখ প্রোন কযরি 
অক্ষভ িারর  ননননরনখি 
ককানটি আনন কযরফন?

Leave the field 

blank

কক্ষেটি পাুঁকা 
ছাডুন

Enter the 

resident's 

zodiac sign

আফানক 
এয যানচি

Enter the age 

as mentioned 

by the resident

ফফাকাযী 
দ্বাযা উনিনখি 
ফ়ে প্ররফ 

করুন

Enter the year 

of birth

জরন্য ফছয 
নরখুন

3
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The 

_______________ 

must ensure that 

every operator has a 

copy of the critical 

points to be 

reviewed at the 

station during the 

review.

 _______________ কক 
 নননিি কযরি রফ কম 
মৃাররাচনায ভ়ে ককরেয 
প্রনিটি অারযেরযয কারছ 
ভাররাচনাভূরক নফল়েগুনরয 
একটি অনুনরন মৃাররাচনা 
কযায জনে  আরছ ।

Enrolling Agency 

Supervisor 

ননেবুক্ত এরজনন্প 
ুাযবাইজায

Introducer নযচ়েোিা Nodal officer কনািার কভৃকিৃা Resident অনধফাী 1
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Operator needs to 

sign off every 

enrolment by 

providing their 

fingerprint and or 

______________.

অারযেয িারেয আঙ্গরুরয 
ছা এফং অেফা 
______________ প্রোন 
করয প্রনিটি নঞ্জকযণ 
াইন অপ কযরি রফ।

Mobile number কভাফাইর নম্বয Signature স্বাক্ষয Iris
কচারখয িাযা 

ফা ভনণ
Original POI 

documents

ভূর নযচর়েয 
প্রভান ননে

3
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Which of the 

following fields will 

be activated in case 

of Introducer-based 

verification?

নযচ়েোিা -নবনত্তক 
মাচাইর়েয কক্ষরে ননরনাক্ত 
কক্ষেগুনরয ভরধে ককানটি 
নি়ে রফ?

Biometric ফার়োরভনট্রক Introducer or 

HOF

নযচ়েোিা 
ফা এইচএপ

Address ঠিকানা POI নযচর়েয প্রভান 2
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Enrolment Agencies 

must use Biometric 

Devices certified by 

___________ for 

capturing Biometric 

data.

ফার়োরভনট্রক িেে কোচায 
কযায জনে নঞ্জকযণ 
এরজনন্পগুনর ___________ 
দ্বাযা প্রভানণি ফার়োরভনট্রক 
মন্ত্রগুনর ফেফায কযরি রফ।

UIDAI ইউআইনিএআই STQC এটিনকউন MNREGA এভএনআযইনজএ DoPT নিনটি 2
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For fingerprint 

capture, the fingers 

have to be 

positioned correctly 

on the __________ 

to enable capture.

আঙ্গরুরয ছা কন়োয 
জনে, ছা কন়ো  ক্ষভ 
কযায জনে আঙ্গরুগুনর কক 
 __________ এ  
ঠিকবারফ অফস্থান কযরি 
রফ।

Paper কাগজ Ink pad কানরয োি Platen প্লােন Fingerprinting 

pads

আঙ্গরুরয ছা 
এয োি

3
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

Fingerprints are best 

captured in standing 

position.

োুঁডারনা অফস্থা়ে আঙ্গরুরয 
ছা ফ কচর়ে বার ়ে ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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For capturing facial 

image, 

______________ of 

the enrollee needs 

to be captured.

ভুরখয ছনফ কন়োয জনে, 
এনরযানরয 
______________ 
কোচায কযা প্রর়োজন।

Frontal pose ফ্রন্টার কা Side pose াইি কাজ
Any 

comfortable 

pose

ককান 
আযাভো়েক 

কাজ

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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It is difficult for 

human operators to 

analyse and 

recognise face 

images with 

_________________

_.  

ভানুরলয অারযেযরেয জনে 
__________________ 
রঙ্গ ভুখ ছনফ নফরিলণ 
এফং কচনা  কঠিন।

Poor focus খাযা কপাকা Poor 

expression

েফৃুর 
অনবফেনক্ত

Poor 

illumination

খাযা 
আররাকজ্জা

Poor 

accessories
েফৃুর নজননে 3
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If the person 

normally wears 

glasses, it is 

recommended that 

the photograph be 

taken 

_______________. 

মনে ফেনক্ত াধাযণি চভা 
রযন, ছনফরি  
_______________ গ্রণ 
কযা ফাঞ্ছনী়ে।

With glasses চভা নের়ে Without glasses চভা ছাডা Only eye ball
ককফরভাে 
কচারখয ভনন

None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকরল্প কনই

1
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While capturing 

facial image, use of 

_____________ that 

cover any region of 

the face is not 

permitted.

ভুরখয ছনফ কন়োয ভ়ে, 
_____________ ফেফায 
 মা ভুরখয ককান অংরক 
কেরক কে়ে, অনুরভানেি ন়ে 
।

Lighting আররা Make-up কভক আ Accessories
আনুলনঙ্গক 
উকযণ

Illumination আররাকজ্জা 3
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To capture iris, 

________________ 

will handle the 

capture device.

 কচারখয িাযা ফা ভনণ 
কোচায কযায জনে, 
________________ 
কোচায নিবাইটি 
নযচারনা কযরফ।

Operator অারযেয Enrollee এনরযানর Nodal officer কনািার কভৃকিৃা EA supervisor ইএ ুাযবাইজায 1
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The iris capture 

procedure is 

sensitive to 

___________ light.

 কচারখয িাযা ফা ভনণ 
কোচায দ্ধনি 
___________ আররায 
প্রনি ংরফেনীর।

Illumination আররাকজ্জা Ambient
চানযানবৃক/
নযরফষ্ঠনকাযী

Side া Tube নর 2
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Accessories like 

______________ are 

allowed due to 

religious reasons 

while capturing facial 

image.

ভুরখয ছনফ কোচায জনে 
ধভী়ে কাযরণ  
______________ এয 
ভি নজনন অনুরভানেি ়ে।

Eye patches কচারখয োচ Lens করন্প Turban াগনড Glasses চভা 3
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For fingerprint 

capture, use the 

______________ on 

fingerprint devices 

for positioning of 

fingers.

আঙ্গরুরয ছা কোচারযয 
জনে, আঙ্গরুরয অফস্থারনয 
জনে আঙ্গরুরয ছা 
নিবাইগুনররি 
______________ 
ফেফায করুন।

Cloth provided কাড যফযা Bars নখর Light আররা Indicators ূচক 4
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Pre-enrolment data 

will get populated in 

the respective fields 

when you enter the 

_________________

__.

মখন আনন 
___________________ 
নরখরফন িখন প্রাক-
নঞ্জকযণ িেে ংনিি 
কক্ষেগুনররি করখা র়ে মারফ 
।

Name নাভ Gender নরঙ্গ Pre-enrolment 

ID

প্রাক-নঞ্জকযণ 
আইনি

Date of birth জন্ িানযখ 3
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If verification type is 

Introducer-based, 

_______________ of 

the Introducer has to 

be recorded.

মনে মাচাইকযরণয 
নযচ়েোিা-নবনত্তক ়ে, 
নযচ়েোিা  
_______________ 
ননেবুক্ত কযরি  রফ।

Aadhaar card 

number
আধায কািৃ নম্বয Name and UID

নাভ এফং 
ইউআইনি

Facial image ভুরখয ছনফ
Thumb 

impressions of 

both hands

উব়ে াি 
অঙ্গষু্ঠ ছা

2
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_______________ 

sign off is activated 

in the software in 

case of biometric 

exceptions.

ফার়োরভনট্রক ফেনিিভগুনরয 
কক্ষরে _______________ 
াইন অপ পে়েোরয 
নি়ে কযা ়ে।

Supervisor’s ুাযবাইজায এয Operator's অারযেরযয Introducer's নযচ়েোিায Registrar's কযনজস্ট্রায এয 1
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To capture 

_________, the 

capture device 

should use auto 

focus and auto-

capture functions.

_________ কোচায 
কযায জনে, কোচায 
নিবাইটি স্ব়েংনি়ে 
কপাকা এফং স্ব়েংনি়ে-
কোচায পাংন ফেফায 
কযা উনচি।

Fingerprint আঙ্গরুরয ছা Facial image ভুরখয ছনফ Iris
কচারখয িাযা 

ফা ভনণ
None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকল্প কনই

2

228

Chapter 5: 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details

অধ্যাে 5: 

জিতাডিক এবং 
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Accessories like 

______________ are 

allowed due to 

medical reasons 

while capturing facial 

image.

ভুরখয ছনফ কোচায কযায 
ভর়ে  ______________-
 এয ভরিা নজনন 
নচনকৎা ংিান্ত কাযরণ 
অনুভনি কে়ো ়ে।

Turban াগনড Fringes ঝারয চুর Eye patches কচারখয োচ Make-up কভকআ 3
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If the significant part 

of iris is not visible in 

iris capture, the 

feedback provided 

by software is called 

_________________

__.

মনে কচারখয িাযা ফা 
ভনণয উরিখরমাগে অংটি 
আইনয কোচারয েৃেভান 
না ়ে , িরফ ফ্ট়েোয 
দ্বাযা প্রেত্ত প্রনিনি়ো কক 
___________________ 
ফরর।

Illumination



আররাকজ্জা
Gaze incorrect বুর কেখান Pupil dilation ুিনর প্রাযণ Occlusion অফরযাধ 4
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For a child below 5 

years, the biometric 

of linked 

___________ has to 

be captured.

৫ ফছরযয কভ ফ়েী 
নশুয জনে, ংমুক্ত 
___________ এয 
ফার়োরভনট্রকরক অফেই 
কোচায কযা রফ।

Operator অারযেয Parent or 

relative

ভা ফাফা ফা 
আরনক্ষক

Birth certificate জন্ নে None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকরল্প 
 কনই

2
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To clean the platen 

of the fingerprint 

device, use 

___________ cloth 

periodically.

আঙ্গরুরয ছা কন়োয 
মন্ত্রটিয কপ্লেটি নযষ্কায 
কযরি, ___________ 
কাডটি মৃা়েিরভ ফেফায 
করুন।

Denim কিননভ Lint-free cloth
নরন্ট ভুক্ত 
কাড

Flannel cloth
 

ফ্ল্োরনর কাড
Fur ভ 2
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There should not be 

_________________

_ on the platen while 

capturing 

fingerprints.

আঙ্গরুরয ছাগুনর কোচায 
কযায ভ়ে কপ্লেরন 
__________________ 
না ়ো উনচি।

Proper conditions
ঠিক 
নযরফ

Sufficient light মৃাপ্ত আররা Shadow of the 

operator

অারযেয এয 
ছা়ো

Direct light 

shining 

যানয আররা 
জ্বররছ

4
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Ensure that the 

fingers are placed 

____________ is 

placed well on the 

scanner.

নননিি করুন কম আঙ্গরু 
যাখা ়ে 
____________টি 
স্কোনারযয উয স্থানি।

Straight and tip 

of the finger

কাজা এফং 
আঙ্গরুরয টি

Flat and till the 

top joint of the 

finger 

ফ্ল্োে এফং 
আঙ্গরুরয 

উরযয মুগ 
মৃন্ত

Diagonally and 

cloth

নেভানেক এফং 
কাড

None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকরল্প 
 কনই

2
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Fingers not 

positioned correctly 

is a/an 

____________.

আঙুরগুনর ঠিকবারফ 
অফনস্থি ন়ে  
____________ ়ে।

Automatic 

capture
স্ব়েংনি়ে কোচায

Actionable 

feedback by 

software

ফ্ট়েোয 
দ্বাযা 

অোকনরমাগে
 প্রনিনি়ো

Smudged 

fingerprint

অস্পি ত্ত়ো 
আঙ্গরুরয ছা

Enrollee 

position

এনরযানরয 
অফস্থান

2
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During facial image 

capture, the focus of 

the capture device 

should not suffer 

from 

_________________.

ভুরখয ইরভজ কোচায 
ভ়ে, কোচায নিবাইরয 
কপাকা 
_________________ 
জনে ক্ষনিগ্রস্ত ত্ত়ো উনচি 
ন়ে।

Motion blur or 

radial distortion

কভান 
অস্পিিা ফা 
কযনি়োর নফকৃনি

Over or under 

exposure

এক্সরাজায 
কফন ফা কভ

Unnatural 

coloured 

lighting

অস্বাবানফক 
যনঙ্গন আররা

All of the given
প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

4
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If the resident 

declares the date of 

birth without any 

documentary 

evidence, you need 

to record date of 

birth and 

_________________

_.

মনে আফানক ককান 
িেোনে প্রভাণ ছাডাই 
জরন্য িানযখ কঘালণা 
করয, িারর আনারক 
জরন্য িানযখ এফং 
__________________ 
কযকিৃ কযরি রফ।

Check the 

"Verified" box

"মাচাই কযা" 
ফক্সটিরি কচক 

নচি নেন

Should not 

check the 

"Verified" box

"মাচাই 
কযা" 
ফক্সটিরি 
কচক নচি  
কেরফন না

Enter the date 

manually

ভোনু়োনর 
িানযখ নরখুন

Approximate 

the age
আনুভাননক ফ়ে 2
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

To record the gender 

of an applicant as 

'Male', you need to 

select ___________ 

letter from the box 

provided.

একটি আরফেনকাযীয নরঙ্গ 
'ুরুল' নারফ কযকিৃ 
কযায জনে, আনারক 
প্রেত্ত ফাক্স কেরক 
___________ অক্ষযটি 
ননফৃাচন কযরি রফ।

M M F F T T None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকল্প কনই

1
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_________________

__ needs to be 

captured in address 

line 5 of the 

residential address.

___________________ 
আফানক ঠিকানা ঠিকানা 
রাইন ৫ এ  নরখরি রফ ।

C/o person's 

name
C/O ফেনক্তয নাভ Building 

number
বফরনয নম্বয Landmark তফনিে Mohalla/ 

Locality/ Post 

কভাািা / 
এরাকাটি / 

কাে
4
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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 

_________________

____.

ননফন্ধক  / ইএ নননিি 
কযরি রফ কম এই 
অঞ্চররয নন নম্বযগুনর 
কমখারন নঞ্জকযণ রফ  
ুরযাুনয ঠিক বারফ এফং 
ঠিক বারফ  
_____________________
 এ কোচায  কযা র়েরছ।

Software PIN 

Master

ফ্ট়েোয নন 
ভাোয

Pre-enrolment 

ID

প্রাক-
নঞ্জকযণ 
আইনি

CIDR PIN
নআইনিআয 

নন
Proof of 

Address
ঠিকানায প্রভান 1
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

___________ used 

for facial image 

capture should be 

switched off during 

iris capture.

ভুরখয ছনফ কোচারযয 
জনে ফেফহৃি 
___________ কচারখয 
িাযা ফা ভনণ কোচারযয 
ভ়ে ফন্ধ কযা উনচি

Table fan কেনফর পোন Table light কেনফর আররা Auto focus অরো কপাকা Mobile phone কভাফাইর কপান 2
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Poor illumination has 

a high impact on the 

performance of 

________________.

েফৃুর আররাকজ্জা 
________________ এয 
কভৃক্ষভিায উয উচ্চ 
প্রবাফ কপরর ।

Retrieving pre-

enrolment ID

প্রাক-নঞ্জকযণ 
আইনি ুনরুদ্ধায

Fingerprint 

capture

আঙ্গরুরয ছা 
কোচায

Iris capture

কচারখয িাযা 
ফা ভনণ 
কোচায

Face 

recognition
ভুখ স্বীকৃনি 4
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

To capture facial 

image of a child, it is 

acceptable that the 

child 

________________.

একটি নশুয ভুরখয ছনফ 
কোচায, এো গ্রণরমাগে 
কম নশু 
________________

Can be captured 

along with the 

parent's face

নিা ফা ভািায 
ভুরখয রঙ্গ 

কোচায  কযা 
মারফ

Can sit on 

parents' lap 

without 

capturing 

parent's facial 

image

নিাভািায 
ভুরখয ছনফ 
কোচায 
ছাডা 

নিাভািা 
ককাররয 
 উয 

ফরি ারযন

Sleeps on the 

bed if available

নফছানা়ে 
কা়োরনা,   
মনে া়ো মা়ে

Stands on the 

enrolling table 

so that 

fingerprints 

can be 

captured at 

least

ননেবুক্ত 
কেনফররয উয 
োুঁনডর়ে করয  
মারি আঙ্গরুরয 
ছা কভরক্ষ 
ধযা মা়ে

2
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_________________ 

needs to be checked 

for any capture that 

fails. 


কমরকান কোচারযয জনে 
পর না রর 
________________  
এয যীক্ষা  কযা প্রর়োজন।

Actionable 

feedback
কভৃক্ষভ প্রনিনি়ো Automatic 

capture

স্ব়েংনি়ে 
কোচায

Smudged 

fingerprint

অস্পি ত্ত়ো 
আঙ্গরুরয ছা

Accessories
আনুলনঙ্গক 
উকযণ

1
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

Iris pattern of each 

eye is not correlated 

and gives 

___________ 

biometric feature 

sets.

প্রনিটি কচারখয িাযা ফা 
ভনণ োোনৃ ম্পকৃমুক্ত ন়ে 
এফং ___________ 
ফার়োরভনট্রক তফনিে কে 
কে়ে।

One unique এক অননে Two 

independent
েইু স্বাধীন Three 

dependent
নিন ননবৃযীর None of the 

given options

প্রেত্ত ককান 
নফকল্প কনই

2
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If the resident is 

looking away while 

capturing Iris, the 

actionable feedback 

given by software is 

____________.

কচারখয িাযা ফা ভনণ 
কোচায কযায ভ়ে মনে 
আফানক অনে নেরক 
িানকর়ে োরকন , িারর 
ফ্ট়েোয দ্বাযা প্ররে়ে 
প্রনিনি়ো ____________।

Occlusion অফরযাধ Pupil dilation ুিনর প্রাযণ Gaze incorrect বুর কেখান Iris not in focus

কচারখয িাযা 
ফা ভনণ কপাকা 

না
3
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The ____________ 

document produced 

by an individual 

needs to be verified 

before recording the 

residential address in 

case of document-

based verification.

েস্তারফজ -নবনত্তক মাচাইর়েয 
কক্ষরে আফানরকয ঠিকানা 
কযকিৃ কযায আরগ ককারনা 
ফেনক্ত দ্বাযা উৎানেি  
____________ ননে 
মাচাই কযা প্রর়োজন।

Date of Birth জন্ িানযখ Proof of 

address

ঠিকানায 
প্রভান

Proof of 

identity
নযচর়েয প্রভান Caste 

Certificate
জানি াটৃিনপরকে 2
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If the actionable 

feedback given by 

software is 'Pose', 

then the yaw angle 

in output image is 

greater than 

_________________

_.

মনে ফ্ট়েোয দ্বাযা প্রেত্ত 
কামৃকয নপিফোক 'কা' 
়ে, িারর আউেুে 
ইরভরজয ভরধে ই়ে (yaw) 
ককাণটি 
__________________ 
এয কচর়ে ফড।

12.7 degrees ১২.৭ নিগ্রী 10.3 degrees ১০.৩ নিগ্রী 11.5 degrees ১১.৫ নিগ্রী 13.8 degrees ১৩.৮ নিগ্রী 3
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________________ 

from the following 

is/are best captured 

in standing position.

ননরচয অফস্থান কেরক 
_______________ কযা 
অফস্থারনয ভরধে ধযা ়ে।

Iris
কচারখয িাযা ফা 

ভনণ
Facial image ভুরখয ছনফ Fingerprint আঙুররয ছা Palm print ারিয িারু ভুিণ 3
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An initial 

_______________ to 

provide feedback to 

the operator during 

the capture 

procedure.

কোচায প্রনি়োয ভ়ে 
অারযেযরক প্রনিনি়ো 
প্রোরনয জনে প্রােনভক 
_______________।

Automatic 

capture will be 

taken

স্ব়েংনি়ে 
কোচায কন়ো 

রফ

Image quality 

assessment 

would be done

নচে গুণভান 
ভূরো়েন কযা 

রফ

Image effects 

will be 

suggested

ছনফয প্রবাফ 
যাভৃ কে়ো 

রফ

Actionable 

feedback by 

software will 

be provided

পে়েোয 
দ্বাযা কামৃকয 
প্রনিনি়ো প্রোন 

কযা রফ

2
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To instruct the 

resident to open the 

eyes wide for IRIS 

scan, the operator 

can even tell the 

resident to 

_________________.

আইনয স্কোরনয জনে কচাখ 
কখারা যাখায জনে 
আফানকরক ননরেৃ নেরি 
অারযেয আফানকরক 
_________________ 
কক ফররি ারয।

Smile ান Look diagonally
নিমৃকবারফ 

কেখুন
Look angry

ছনফয প্রবাফ 
যাভৃ কে়ো 

রফ
Look above উরয িাকা 3
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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.

মনে মাচাইকযরণয প্রকায 
েস্তারফজ-নবনত্তক ়ে , 
িারর অনধফাী দ্বাযা 
উৎানেি েস্তারফরজয 
নবনত্তরি ড্র িাউন কেরক 
উমুক্ত  ____________ 
েস্তারফজ (গুনর) ননফৃানচি 
কযরি রফ  এফং 
মাচাইকাযী দ্বাযা মাচাই 
কযরি রফ ।

Proof of identity নযচর়েয প্রভান Proof of 

address

ঠিকানায 
প্রভান

Both (1) and 

(2)

উব়ে (১) 
এফং (২)

UID ইউআইনি 3
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If the resident 

possesses 

______________, 

then the receipt 

number should be 

recorded in the field. 

Else mark as N/A.

মনে অনধফাীয কারছ  
______________ োরক, 
িরফ যনে ংখো কক্ষরেয 
নরখরি রফ । অনেো়ে N 
/ A নচি নারফ নচনিি 
করুন ।

Pre-enrolment ID
প্রাক-নঞ্জকযণ 

আইনি
Gender receipt নরঙ্গ যনে DoB certificate

DoB 
াটৃিনপরকে

NPR receipt এননআয প্রানপ্ত 4
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Although any 

fingerprint is OK, but 

it is advisable to use 

either 

_______________ of 

either hand for sign 

off.

মনে ককান নপঙ্গাযনপ্রন্ট 
ঠিক আরছ, িরফ াইন 
অপ কযায জনে উব়ে 
ািই _______________ 
ফেফায কযা মুনক্তমুক্ত।

Iris and facial 

image

কচারখয িাযা ফা 
ভনণ এফং ভুরখয 

ছনফ

Thumb or 

index finger

আঙ্গরু ফা 
িজৃনী

Baby finger or 

ring finger

ফাচ্চা আঙ্গরু 
ফা নযং আঙুর

Two thumbs েইু অঙ্গষু্ঠ 2
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Introducer needs to 

give his or her 

_____________ for 

approved records.

 নযচ়েোিা অনুরভানেি 
কযকিৃায জনে িায 
_____________ কে়ো 
প্রর়োজন।

Signature স্বাক্ষয Iris
কচারখয িাযা 

ফা ভনণ
Facial image ভুরখয ছনফ Fingerprint আঙ্গরুরয ছা 4
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Enrolment Agencies 

must use Biometric 

devices certified by 

____________ for 

capturing biometric 

data.

ফার়োরভনট্রক িেে 
কোচারযয জনে নঞ্জকযণ 
এরজন্পীগুনর 
_____________ দ্বাযা 
প্রিেন়েি ফার়োরভনট্রক 
নিবাইগুনর ফেফায কযরি 
রফ।

CIDR নআইনিআয OSI



এআই
Enrolment 

stations
নঞ্জকযণ কেন UIDAI ইউআইনিএআই 4
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Check the fingerprint 

devices periodically 

for ______________ 

getting captured.

 ______________ 
কোচায কযায জনে 
নন়েনভিবারফ আঙ্গরুরয 
ছারয মন্ত্রটি যীক্ষা করুন 
।

Scratches আুঁচরডয োগ Out of focus 

images

শুধুভাে 
আংনক ছনফ

Only partial 

images

শুধুভাে 
আংনক ছনফ

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4

257

Chapter 5: 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details

অধ্যাে 5: 

জিতাডিক এবং 
বায়োয়মডিক 
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To capture facial 

image, the capture 

device should use 

_________________

____ functions.

ভুরখয ছনফ কোচায কযায 
জনে, কোচায নিবাইটি 
_____________________
 পাংন ফেফায কযা 
উনচি।

Cropping ছাুঁেুন Auto focus and 

auto-capture

অরো 
কপাকা এফং 
স্ব়েং-কোচায

Change shape
আকৃনি 

নযফিৃন কয

Maximum 

number of 

captures

আকৃনি 
নযফিৃন করুন

2
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When image quality 

is Pass or if 

maximum number of 

captures is 

exhausted while 

capturing facial 

image, the operator 

should 

_________________

_.

ছনফয ভান মখন া ়ে 
ফা ভুরখয ছনফ কোচায 
কযায ভ়ে ফৃানধক 
ংখো কোচায কল র়ে 
মা়ে , িখন অারযেয 
__________________ 
়ো উনচি ।

Change the 

camera

কোরভযা 
নযফিৃন করুন

Collect the 

passport size 

photo of the 

enrollee

এনরযানরয 
ারােৃ 

আকায ছনফ 
ংগ্র করুন

Ask the 

enrollee to 

take a selfie

 এনরযানররক  
একটি আরমানয 
ননরি ফরুন

Move on to 

the next step

যফিী ধার 
মান

4
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The name of the 

person should be 

entered 

___________ in the 

field provided for 

name.

নারভয জনে প্রেত্ত কক্ষেটিরি 
ফেনক্তয নাভটি 
___________  করখা 
উনচি।

With titles নরযানাভ রঙ্গ With 

salutations
অবেৃনা নের়ে In full ুযাুনয All of the given প্রেত্ত ভস্ত 3
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If two documentary 

proofs produced by 

the enrollee have 

variation in the same 

name with initials 

and full name, the 

_____________ 

should be recorded.

এনরযানর দ্বাযা জভা কে়ো 
েটুি েস্তারফরজয প্রভারন 
একই নারভয ভরধে ােৃকে 
়ে নারভয শুরু এফং ুরযা 
নারভ , িারর   
___________ কযকিৃ 
কযা উনচি।

Enrolling 

agency's 

fingerprint

নঞ্জকযণ 
এরজন্পীয আঙ্গরুরয 

ছা

Enrollee's full 

name

এনরযানরয 
ূণৃ নাভ

Registrar's 

thumb 

impression

ননফন্ধক এয 
অঙ্গষু্ঠ ছা

Operator's iris

অারযেরযয 
কচারখয িাযা 

ফা ভনণ
2
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The 

______________ to 

local language needs 

to be manually 

corrected due to 

phonetics and other 

reasons.

কপারনটিক এফং অনে 
কাযরণ স্থানী়ে বালারি 
______________ কক 
ভোনু়োনর ংরাধন কযরি 
রফ।

Transliteration নরেন্তয Postal Index 

Number Code

িাক নম্বয 
ংখো ককাি

CIDR PIN
নআইনিআয 

নন
Enrolment ID নঞ্জকযণ আইনি 1
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During review of 

enrolment data with 

resident, operator 

must read out 

_________________ 

to the resident 

before the operator 

finishes the 

enrolment.

অনধফাীয রঙ্গ ঞ্জীকৃি 
িরেেয মৃোররাচনায ভ়ে 
, অারযেয অনধফাীরক 
______________ রয 
কানারফ নঞ্জকযণ কল 
কযায আরগ ।

Spelling of 

resident's name

আফানক এয 
নারভয ফানান

Date of birth জন্ িানযখ

Address 

including Pin 

Code, 

building, VTC, 

state

নন ককাি, 
নফনল্ডং, 
নবটিন, 

যাষ্ট্র ঠিকানা

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4
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Identify the order of 

capturing 

fingerprints.

I. Two thumbs

II. All four fingers of 

left hand

III.All four fingers of 

right hand

আঙ্গরুরয ছা কোচায 
কযায িভটি নচনিি করুন।
১. েইু অঙ্গষু্ঠ
২. ফাভ াি ফ চায 
আঙ্গরুরয
৩. িান াি ফ চায 
আঙ্গরুরয

III, II and I ৩, ২ এফং ১ II, III and I
২, ৩  এফং 

১
I, II and III ১, ২ এফং  ৩ Any order কম ককারনা িভ 2
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During iris capture, 

operator must 

instruct the resident 

to 

_________________

__.

কচারখয িাযা ফা ভনণ 
কোচারযয ভ়ে অারযেয 
অনধফাীরক  
___________________ 
এয ননরেৃ নেরফ।

Look straight 

into the camera

যানয 
কোরভযারি কেখুন

Open the eyes 

wide 

কচাখ ফড 
করয  খুরুন

Do not blink
রক কপরা  
ননরক্ষ করযানা

All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

4
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বায়োয়মডিক 
ডববরণ কযাপচার

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.

মনে ককান আফানক 
ফেনক্তয দ্বাযা জভা কে়ো 
েস্তারফজ ননেবুক্তকযরণ 
প্রভাণে ড্র িাউন 
িানরকারি না োরক, িরফ 
এটি একটি গ্রণরমাগে 
প্রভাণে  ন়ে এফং 
ফানন্দারেযরক অফেই এই 
ধযরনয কক্ষরে ননেবুনক্তয 
জনে তফধ াক্ষে প্রভাণ ফা 
_____________ নেরি 
রফ।

An introducer
একজন 
নযচ়েোিা

Proof of 

address

ঠিকানায 
প্রভান

Certificate 

signed by 

gazetted 

officer

কগরজরেি 
কভৃকিৃা দ্বাযা 
স্বাক্ষনযি 
ংাে

A supervisor
একজন 

ুাযবাইজায
1
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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 

_________________

___

কঘানলি নাভ এফং নআই 
েস্তারফরজ কে়ো িরেে 
ােৃরকেয কক্ষরে , নাগনযক 
দ্বাযা কঘানলি নাভ 
নঞ্জকযণ এরজন্পী দ্বাযা 
কযকিৃ কযা রি ারয, 
মনে 
____________________

The enrollee 

seems to be true 

to himself

Enrollee ননরজরক 
িে ফরর ভরন ়ে

The difference 

is only in 

spelling and/or 

last name to 

be written 

prior to first 

name

ােৃকে প্রেভ 
নাভ আরগ 
নরনখি কযা 
ফানান এফং 
/ অেফা 

কল নাভভাে 
ভরধে

The resident 

has lost all his 

original 

documents

আফানক িায 
ভস্ত ভূর ননে 

ানযর়েরছ
UIDAI ROs

ইউআইনিএআই 
কযাি

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.

৫ ফছরযয ননরচ নশুয 
কক্ষরে, ফাফা-ভার়েয / 
আমীর়েয ___________ 
মুক্ত ়ো উনচি এফং 
উব়ে ফাফা জীনফি োকরর 
_________ ফাঞ্ছনী়ে

EID/UID, mother
ইআইনি/ 
ইউআইনি,ভা

Aadhaar 

number, father

আধায 
নম্বয, ফাফা

Pre-enrolment 

ID, guardian

প্রাক-নঞ্জকযণ 
আইনি, 
অনববাফক

CIDR PIN, 

father

নআইনিআয 
নন, ফাফা

1
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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 ___________.

মনে নশুয নিা ফা ভািা 
ফা অনববাফকরকয 
নঞ্জকযণ না র়ে োরক  
এফং নঞ্জকযরণয ভ়ে 
ইউআইনি না োকা়ে , এই 
 নশুয  নঞ্জকযণ 
___________

Can be done 

with 

recommendation 

from Nodal 

officer

কনািার 
অনপারযয  
ুানযরয রঙ্গ 

কযা মারফ

Cannot be 

done

ম্পন্ন কযা 
মারফ না

Can be done 

by providing 

proof of 

identity of the 

parents

নিাভািায 
নযচ়ে রেয  
প্রভাণ প্রোন 
করয কযা 
কমরি ারয

Needs to be 

done by the 

Registrar

কযনজস্ট্রায দ্বাযা 
ম্পন্ন কযা 
প্রর়োজন

2
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ডববরণ কযাপচার

The Enrolment 

Agency shall inform 

the resident that his 

or her demographic 

and biometric 

information shall be 

used for generation 

of 

_________________.

নঞ্জকযণ এরজন্পী  
অনধফাীরক জানারফ কম 
িায জনিানিক এফং 
ফার়োরভনট্রক িেে 
_________________ 
তিনযয  জনে ফেফায কযা 
রফ।

Biometric access 

at workplace

কভৃরক্ষরে 
ফার়োরভনট্রক এরক্স

Passport and 

PAN

ারােৃ 
এফং োন

Aadhaar and 

authentication

আধায এফং 
প্রভাণীকযণ

Bank accounts 

and CIBIL score

ফোংক নাফ 
এফং 

নআইনফআইএর 
কস্কায

3
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When fingerprint 

capture fails, the 

operator should 

check which of the 

following actionable 

feedback is provided 

by the software?

মখন নপঙ্গাযনপ্রন্ট কোচায 
ফেেৃ ়ে, িখন 
অারযেযটি যীক্ষা করয 
কেখরি রফ কম ককানটি 
ননননরনখি প্রনিনি়োীর 
পে়েোয দ্বাযা যফযা 
কযা ়ে?

Finger not 

positioned 

correctly

আঙুর ঠিকবারফ 
অফস্থান করযনন

Too much 

pressure
অিেনধক চা

Excessive 

moisture and 

excessive 

dryness

অিেনধক 
আিৃিা এফং 
অিেনধক শুষ্কিা

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4
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In case of additional 

fingers while 

capturing fingerprint, 

the additional finger 

has to be 

_________________.

আঙ্গরুরয ছা ধরয যাখায 
ভ়ে অনিনযক্ত আঙ্গরুরয 
কক্ষরে, অনিনযক্ত আঙুরটি 
_________________ 
রি রফ।

Captured and 

framed

কোচায  এফং 
কফ্ররভ যান

Capture the 

additional 

finger 

separately and 

mention in the 

Others column 

of the drop-

down menu

অনিনযক্ত 
আঙ্গরুরক 

আরাোবারফ 
আেকান 
এফং ড্র 

িাউন কভনুয 
অনোনে 
করারভ 

উরিখ করুন

Ignored and 

the main five 

fingers have to 

be captured

অফরনরি 
এফং প্রধান 

াুঁচটি আঙ্গরুরয 
কোচায  
কযা আরছ

Use the other 

hand in place 

of the 

additional 

finger or foot 

impression

অনিনযক্ত আঙুর 
ফা া ছাায 
জা়েগা়ে অনে 
াি ফেফায 

করুন

3
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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. 

মনে কন়ো আঙ্গরুরয ছা 
প্রর়োজনী়ে ভারনয না ়ে , 
অারযেয অনধফাীয  
ফার়োরভনট্রক্স কোচায 
কযায জনে মোমে কচিা 
কযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If an enrollee is 

unable to give 

biometrics due to 

loss of fingers, this is 

a/an _____________ 

and needs to be 

handled thus.

মনে একটি এনরযানর 
আঙ্গরুরয ক্ষনিয কাযরণ 
ফার়োরভনট্রক নেরি অক্ষভ 
়ে, এটি একটি 
_____________ এফং 
এটি নযচারনা কযা 
প্রর়োজন।

Iris capture আইনয কোচায Biometric 

update

ফার়োরভনট্রক 
আরিে

Consultation যাভৃ Exception ফেনিিভ 4
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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.

মনে আইনযরয ছনফটি এক 
ফা উবর়েয কচারখ 
ফোরন্ডরজয কাযরণ ম্ভফ ়ে 
না, িরফ অারযেয কিৃৃক 
নরেরভয ভরধে এটি কযকিৃ 
কযরি রফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If the resident has 

applied mehendi on 

her hand, the 

fingerprint image has 

to be captured 

normally.

মনে আফানক িায ারি 
কভরেী প্রর়োগ করয োরক 
, িারর আঙ্গরুরয ছারয 
ছনফটি াধাযণবারফ 
কোচায কযা উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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While handling 

fingerprint images, if 

the finger/s is/are 

________________, 

the same has to be 

noted in the data as 

provided in the 

software.

আঙ্গরুরয ছনফ কন়োয 
ভ়ে , মনে আঙ্গরু(গুররা 
)________________ 
়ে, িারর  পে়েোয 
এ যফযাকৃি িেেগুনররি 
এটি উরিখ কযরি রফ ।

Missing ননরখাুঁজ Amputated কনিৃি Bandaged টি ফাুঁধা All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

4
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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.

অারযেয মনে খাযা 
আররায কাযরণ ভুরখয ছনফ 
কোচায কযরি ক্ষভ না 
়ে, িারর অারযেয 
নঞ্জকযণ কেনটি কাভযা়ে 
আয বার আররা নেরক 
ননর়ে মারফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If the bandaged 

finger of the 

applicant has to be 

captured for 

fingerprint image, 

the operator should 

_________________.

মনে ফোরণ্ডজ কযা আঙ্গরুরয 
ছনফ আঙ্গরুরয ছনফ কিারায 
ভ়ে ননরি ়ে , িরফ 
অারযেযরক 
_________________।

Crop the 

bandage in the 

image

ছনফরি ফোরণ্ডজ 
ি করয নেন

Capture the 

fingerprints of 

the remaining 

fingers

অফনি 
আঙ্গরুরয ছা 
ননন

Capture the 

image of 

bandaged 

finger 

separately and 

other fingers 

separately and 

group both 

the images

ফোরন্ডজ 
আঙুররয ছনফ 
আরাোবারফ 
এফং অনোনে 
আঙ্গরুরয 
আরাোবারফ 
কোচায 
করুন এফং 
উব়ে ইরভজ 
গ্রু করুন

All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

2
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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. 

মনে আঙ্গরুরয নপ্ররন্টয 
ভানক নচেগুনর শুষ্কিায 
কাযরণ একটি  এনরযানরয 
জনে ম্ভফ না ়ে , 
িারর অারযেয 
নফন়েীবারফ িারক ভুখ ধুর়ে 
আরস্ত ফররফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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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. 

অারযেয অনধফাীরেয  
ফার়োরভনট্রক্স কোচায 
কযায জনে মরোমুক্ত 
েরক্ষ গ্রণ কযরফ মনে 
প্লােরন  ধযা আঙ্গরুরয 
ছাটি প্রর়োজনী়ে ভারনয 
না ়ে ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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বযডতিম যান্ডডং

If capturing Iris 

image is not possible 

due to any deformity 

or disease, the 

operator should ask 

the resident to get 

the eyes operated.

মনে ককান নফকৃি ফা 
কযারগয কাযরণ আইনয 
নচেটি ধাযণ কযা ম্ভফ না 
 ়ে , িরফ অারযেয 
অনধফাীরক কচারখয 
অারযন কাযারি ফররফন ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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For enrolment of 

resident with biometric 

exception, operator 

should mandatorily 

capture 

_________________.

ফার়োরভনট্রক ফেনিিভ  
আফানরকয িানরকাবুনক্তয 
জনে, অারযেযরক অফেই 
_________________ 
কোচায কযরি রফ।

Both hands (open 

palms facing the 

camera) in an 

exception photo

একটি ফেনিিভ 
পরোরি উব়ে াি 
(কোরভযা ম্মুখীন 
কখারা াি)

Face photo with 

open eyes (if 

possible) in an 

exception photo

একটি 
ফেনিিভ 
ছনফয ভরধে 
কখারা কচারখয 
(মনে ম্ভফ 
়ে) রঙ্গ ছনফ

None ককারনাো না Both 1 and 2 ১ এফং ২ উব়ে 4
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Raju is unable to 

open his eyes 

properly for 

capturing iris image. 

What can the 

operator do in this 

case?

যাজ ুআইনয ইরভজ 
কোচায জনে ঠিকবারফ 
িায কচাখ খুররি অক্ষভ। 
অারযেয এই কক্ষরে নক 
কযা উনচি ?

Warn Raju to 

open his eyes 

wide

যাজরুক  িায 
কচাখ প্রস্ত 
কখারায জনে 
িকৃ করুন

Take the help 

of a lady 

volunteer

একজন 
ভনরা 
কস্বোরফক 
এয  াামে 
ননন

Help the 

enrollee to 

open the eyes 

with the help 

of your own 

hands

ননরজয াি 
াারমে কচাখ 
খুররি 
এনরযানররক 
াামে করুন

All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

3
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বযডতিম যান্ডডং

After repeated 

attempts, Devi's 

fingerprints could 

not be captured with 

the desired quality. 

In that case, 

_____________ can 

be done.

ুনযাফৃনত্ত প্ররচিা রয  , 
কেফীয আঙ্গরুরয ছাটি 
কানিি ভারনয কোচায  
কযা মা়েনন। এই  কক্ষরে, 
_____________ কযা 
কমরি ারয।

Provide a wet 

sponge or towel 

available in the 

centre

ককরে োকা 
একটি নবজা 
স্পঞ্জ ফা গাভছা 
নেন

Tell the 

enrollee to 

wash her 

hands as they 

are greasy

এনরযানররক 
িায াি 
ধুরি ফরুন 
কমরিু িায 
াি 
কিররিরর 
র়ে আরছ

Take her 

thumb 

impression 

and then 

fingerprint

িায ফুরডা 
আঙ্গরুরয ছা 
এফং িাযয 
ফানক  
আঙুররয ছা  
ননন

Apply pressure 

on her hands

িায ারিয 
উয চা 
প্রর়োগ করুন

1
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If the resident has 

extra finger or 

fingers, the operator 

needs to ignore the 

extra finger.

মনে ফানন্দায অনিনযক্ত 
আঙ্গরু োরক, িরফ 
অারযেরযয  অনিনযক্ত 
আঙ্গরু কক  উরক্ষা কযা 
উনচি ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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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.

মনে আফানক ফেনক্তয 
আঙুর ফা আইনয 
অস্থা়েীবারফ ক্ষনিগ্রস্ত ়ে 
এফং এটি ফার়োরভনট্রক্সগুনর 
কোচায কযা ম্ভফ না 
়ে িরফ অারযেযটি 
ফেনিিভটি কযকিৃ কযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If the enrollee is 

unable to flatten the 

fingers, the operator 

can 

________________.

এনরযানর আঙ্গরু কাজা 
কযরি অক্ষভ রর, 
অারযেয 
________________।

Take the 

enrollee’s 

permission and 

then assist him

এনরযানরয 
অনুভনি ননন 
এফং িাযয 
িারক াামে 
করুন

Try to obtain 

fingerprints to 

the extent that 

the enrollee is 

able to flatten

এনরযানর 
মিো 
নযভারণ 
কাজা  
কযরি ক্ষভ 
়ে িিো 
আঙুররয ছা 
া়োয 
কচিা করুন

Move to the 

next set of 

fingerprints of 

the other 

hand or two 

thumbs

নপঙ্গাযনপ্ররন্টয 
যফিী 
কেটিরি মান 
 অনে াি ফা 
েইু ফুরডা 
আঙ্গরু এয

All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

4
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If the enrollee is 

unable to give 

biometrics due to 

_________________

_, this is exception 

and needs to be 

handled thus.

নপঙ্গাযনপ্ররন্টয যফিী 
কেটিরি মান  অনে াি 
ফা েইু ফুরডা আঙুররয

Injury আঘাি
Amputation of 

fingers or 

hands

আঙুর ফা 
াি নফোযণ

Problems 

related to eyes

কচাখ ম্পনকৃি 
ভো

All of the given 

options

প্রেত্ত ভস্ত 
নফকল্পগুনর

4
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If the enrollee has 

only one eye and 

capturing of iris 

image is not 

possible, then the 

operator should 

_____________.

মনে এনরযানরয শুধুভাে 
একটি কচাখ োরক এফং 
আইনয ইরভজ কোচায 
কযা ম্ভফ না ়ে , 
িারর  অারযেয 
_____________ উনচি।

Ask the enrollee 

to wear lens

এনরযানররক করন্প 
ডরি ফরুন

Record the 

same in the 

system

নরেরভ এটি 
কযকিৃ করুন

Politely ask 

the enrollee to 

wash the eyes

নফনীিবারফ 
এনরযানররক 
কচাখ ধুর়ে 
আরি ফরুন

Ask the 

enrollee to tie 

a bandage on 

the other eye

এনরযানর কক 
অনে কচারখয 
উয একটি 
ফোরন্ডজ ফাুঁধরি 
ফরুন

2
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Biometric 

confirmation of 

fingerprints, iris and 

photograph are 

mandatory for any 

demographic update 

at Enrolment Centre.

নঞ্জকযণ ককরে কমরকারনা 
জনিানিক আরিরেয জনে 
আঙ্গরুরয ছা, আইনয 
এফং পরোগ্রারপয 
ফার়োরভনট্রক নননিিকযণ 
ফাধেিাভূরক।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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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.

অারযেয মনে নস্কন্ট ফা 
নফভ্রানন্তকয কচারখয জনে 
একরঙ্গ  েরুো  কচাখ 
কোচায কযরি ক্ষভ না 
়ে, অারযেয আইনয 
ইরভজ ুনযা়ে ননরি ারযন।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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The hands of the 

enrollee are dry and 

the equipment is 

unable to capture 

the fingerprints. The 

operator can 

________________.

এনরযানরয াি শুকরনা ়ে 
এফং উকযণ আঙ্গরুরয 
ছা কোচায কযরি 
অক্ষভ। অারযেয 
________________

Politely ask the 

enrollee to wash 

the hands

এনরযানররক 
নফনীিবারফ াি 
কধা়োয জনে ফরুন

Politely ask the 

enrollee to 

wipe the 

hands with a 

cotton cloth

নফনীিবারফ 
এনরযানররক 
ুনি কাড 
নের়ে াি 
ভুছরি ফরুন

Tell the 

enrollee that 

his hands are 

rough and dry 

and hence 

fingerprints 

cannot be 

captured

এনরযানর কক 
ফরুন কম িায 
াি রুক্ষ 
এফং শুষ্ক এফং 
িাই আঙ্গরুরয 
ছা কন়ো 
মারফ না

Both 1 and 2 ১ এফং ২ উব়ে 4
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If capturing Iris 

image is not possible 

due to absence of 

one or both eyes, 

the operator should 

record the same in 

the system.

মনে এক ফা উব়ে কচারখয 
অনুনস্থনিয কাযরণ 
আইনয ইরভজ কোচায 
কযা ম্ভফ না ়ে, 
অারযেয নরেরভয ভরধে 
এটি কযকিৃ কযরফন ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If the enrollee has 

amputated fingers, 

which of the following 

has to be done?

এনরযানরয কনিৃি আঙ্গরু ়ে 
, ননননরনখি ককানো কযরি 
রফ?

The backdrop 

should be 

preferably 

placed against an 

opaque 

wall/partition

ফোকড্রটিরক 
নফরলবারফ একটি 
অোকৃি প্রাচীয 
/ াটৃিরনয 
নফরক্ষ যাখা 
উনচি

No flash is to 

be used

ককান ফ্ল্ো 
ফেফায কযা 
মারফ না

Assistance 

may be 

provided to 

the enrollee to 

stand straight

কাজাবারফ 
োুঁডারনায জনে 
এম্রনররক 
া়েিা প্রোন 
কযা কমরি ারয

The 

fingerprints of 

remaining 

fingers are 

captured by 

the operator

অফনি 
আঙ্গরুরয ছা 
অারযেয কনরফ।

4
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If the enrollee is 

unable to sit in 

correct position 

because of old age, it 

is a general 

exception.

মনে এনরযানর  ফ়েরয 
কাযরণ ঠিক অফস্থারন 
ফরি অক্ষভ ়ে, এটি 
একটি াধাযণ ফেনিিভ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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If the fingerprint 

captured is not of 

the requisite quality, 

the operator should 

crop the image.

মনে কোচায কযা 
আঙ্গরুরয ছাটি প্রর়োজনী়ে 
ভারনয না ়ে , অারযেয 
ছনফটি ি কযরফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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If the enrollee is not 

able to give 

complete set of 

biometrics as 

required by UIDAI, 

the reasons are 

considered as 

exceptions.

মনে এনরযানর 
ইউআইনিএআই  দ্বাযা 
প্রর়োজনী়ে ফার়োরভনট্ররক্সয 
মূ্পণৃ কে নেরি ক্ষভ না 
়ে, িরফ এয কাযণগুনর 
ফেনিিভ নারফ নফরফনচি 
কযা রফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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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.

মনে একজন ফানন্দায 
একটি অনিনযক্ত আঙ্গরু 
োরক, িরফ অারযেযরক 
আঙ্গরু আঙ্গরুরয ছা 
কোচায না কযায জনে 
অারযেরযয  আফানকরক 
নপঙ্গাযনপ্রন্ট কোচায কযরি 
াামে কযরি রফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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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. 

অারযেয ফানন্দারেয 
ফার়োরভনট্রক্স গ্রণ কযায 
জনে মরোমুক্ত েরক্ষ 
গ্রণ কযরফন মনে প্লাটিরনয 
উয গ্রণ কযা 
___________   
প্রর়োজনী়ে ভারনয না ়ে

Iris
কচারখয িাযা ফা 
ভনণ

Fingerprint আঙ্গরুরয ছা Facial image ভুরখয ছনফ Forehead কার 2

300

Chapter 6: 

Exception 

Handling 

অধ্যাে 6: 

বযডতিম যান্ডডং

If capturing Iris 

image is not possible 

due to non-existence 

of one or both eyes, 

the operator should 

_________________

_.

এক ফা উব়ে কচারখয 
অনুনস্থনিয কাযরণ  
আইনয ইরভজ কোচায 
কযা ম্ভফ না রর , 
অারযেয 
__________________ 
উনচি ।

Ask the resident 

to undergo eye 

operation

অনধফাীরক 
কচারখয অারযন 
কযরি ফরুন

Open the eyes 

of the resident 

and auto 

capture

অনধফাীরক 
কচাখ খুররি 
ফরুন  এফং 
স্ব়েংনি়ে 
কোচায

Auto focus the 

device 

অরো কপাকা 
মন্ত্র

Record the 

same in the 

system

নরেরভ এটি 
কযকিৃ করুন

4
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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.

মনে এনরযানর  ফার়োরভনট্রক 
মন্ত্রগুনররি কৌুঁছারনায জনে 
ফা ফর়েরয কাযরণ  ফা 
অুস্থিায কাযরণ ছনফ 
কিারায জনে ঠিক 
অফস্থারন োকরি ক্ষভ না 
়ে, িরফ এটি নপঙ্গাযনপ্রন্ট 
ইরভজ কোচারযয কক্ষরে 
একটি ফেনিিভ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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If the capture of 

both eyes at a time is 

not possible due to 

squint or disoriented 

eyes, the operator 

may attempt to 

_________________

_.

মনে নস্কন্ট ফা নফভ্রানন্তকয 
কচাখগুনরয কাযরণ উব়ে 
কচাখ কোচায কযা ম্ভফ 
না ়ে , িরফ অারযেয 
__________________ 
এয কচিা কযরি ারয।

Auto capture অরো কোচায Auto focus অরো কপাকা Recapture প্রনিগ্রণ

Request the 

resident to 

open their 

eyes wide 

অনধফাীরক 
িারেয কচাখ 
প্রস্ত কযায 
জনে অনুরযাধ 
করুন

3
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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?

যভা কেফী একজন ৪২-
ফছয-ফ়েী নেন ভজযু। 
িায ফার়োরভনট্রক িেে 
ংগ্র কযায ভ়ে, 
অারযেয কেরখ িায 
আঙুররয ছারয ভান মরেি 
বার ন়ে। নিনন িায 
নপঙ্গাযনপ্রন্ট কোচায কযায 
জনে ফাযফায কচিা করযন 
নকন্তু একই পরাপররয 
ম্মুখীন ন। এই 
নযনস্থনিরি নক কযা মা়ে?

Operator can 

flatten Rama 

Devi’s fingers on 

the platen

অারযেয যভা 
কেফীয 
আঙ্গরুগুররা প্লােন 
এয রয কাজা 
করয নেরি ারয

Operator can 

ask women 

operators or 

volunteers to 

flatten Rama 

Devi's fingers

অারযেয 
ভনরা 
অারযেয ফা 
কস্বোরফকরক
 যভা কেফীয 
আঙ্গরু 
গুররারক 
কাজা কযরি 
ফররি ারযন

Tell her 

seriously that 

she needs to 

flatten fingers 

by herself

িারক 
গম্ভীযবারফ 
ফরুন কম 
িারক িায 
আঙ্গরুগুররা কক 
কাজা কযরি 
রফ

Both 1 and 2 ১ এফং ২ উব়ে 2
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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?

ফীযাই়ো প্রা়ে ৫০ ফছয 
ফ়েরয একজন ফ়েস্ক 
ফেনক্ত । অুস্থিায কাযরণ 
নিনন ফার়োরভনট্রক 
মন্ত্রগুনররি কৌুঁছারনায জনে 
ফা ছনফয জনে ননরজরক 
ঠিক অফস্থারন যাখরি 
াযনছররন না। নকবারফ 
অারযেয ফীযাই়ো 
ফার়োরভনট্রক িেে কোচায 
কযরি ারযন?

Operator can 

move the 

equipment close 

to the enrollee

অারযেয 
এনরযানরয ননকে 
যঞ্জাভগুনর 
যারি ারযন

Move the 

enrollment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

বাররা 
আররায 
কাভযা়ে এক 
জা়েগা়ে 
নঞ্জকযন 
কেন ননর়ে 
মান

Request the 

resident 

politely if he 

can get any 

attendee from 

his home

অনধফাীরক 
নফনম্র বারফ 
অনুরযাধ 
করুন কম 
উনন মনে 
ফানড কেরক 
একজন 
া়েক ননর়ে 
আরস্ত ারযন ।

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

একটি অস্বে 
প্রাচীয / 
াটৃিরনয 
নফরক্ষ ফোকড্র 
যাখুন

1
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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.

মনে আইনয ফা আঙ্গরুরয 
অস্থা়েী ক্ষনি র়ে োরক 
এফং এটিয  ফার়োরভনট্রক্স 
কোচায কযা ম্ভফ না 
়ে, অারযেয এই 
ফেনিিভটি কযকিৃ কযরফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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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?

অনুারক  িায ভাভাি 
বাইর়েয নফর়েরি 
আগাভীকার কমরি রফ  
এফং ক িায ারি কভরেী 
রানগর়েরছ। অারযেয 
অনুায আঙুররয ছা নক 
বারফ কোচায কযরফন?

Ask her to come 

after a week 

after the 

mehendi goes off

কভরেী চরর 
মা়োয এক 
প্তারয য 
িারক আরি 
ফরুন

Capture as 

normal

স্বাবানফক 
বারফ ধযা

Ask her to rub 

her hands 

with a 

moistened 

cloth

িারক একটি 
কবজা কাড 
নের়ে িায 
াি ঘরলরি 
ফরুন

Apply anti-

mehendi gel 

on her palm 

and capture 

the image

িায ারি 
ভনন্দী নফরযাধী 
কজর প্রর়োগ 
করুন এফং 
ছনফটি কোচায 
করুন

2
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বযডতিম যান্ডডং

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 

_______________.

মনে অারযেয খাযা 
আররায জনে ভুরখয ছনফ 
কোচায কযরি ক্ষভ না 
়ে, মা একটি কামৃকয 
প্রনিনি়ো, িারর নযনস্থনি 
_______________ দ্বাযা 
াভরারি রফ।

Using the 

generator back-

up to improve 

lighting

আররা ফাডারনায 
জনে কজনারযেয 
ফোক আ 
ফেফায কযা

Move the 

enrolment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

কাভযা়ে 
বার আররায 
নেরক 
নঞ্জকযন 
কেনটি 
ননর়ে মান

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

একটি অস্বে 
প্রাচীয / 
াটৃিরনয 
নফরক্ষ 
ফোকড্র যাখুন

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4
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Chapter 6: 

Exception 

Handling 

অধ্যাে 6: 

বযডতিম যান্ডডং

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 _____________.

মনে অনধফাীয আঙ্গরু ফা 
আইনয অস্থা়েীবারফ 
ক্ষনিগ্রস্ত ়ে এফং এটিয  
ফার়োরভনট্রক্স কোচায কযা 
ম্ভফ না ়ে িরফ 
অারযেয 
_____________ এ 
কযকিৃ কযরফ।

To be captured 

later

রয কোচায 
কযা রফ

Consultation যাভৃ Exceptions ফেনিিভভূ Biometric 

updated

ফার়োরভনট্রক 
আরিে

3
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Which of the 

following comes 

under general 

exception?

ননননরনখি ককানটি াধাযণ 
ফেনিিরভয অধীরন আর?

Squint or 

disoriented eyes

নিমৃকেনৃি ফা 
নফভ্রানন্তকয কচাখ

Hands 

blackened due 

to mehendi 

কভরনন্দয 
কাযরণ াি 
কাররা র়ে 
কগরছ

Unable to sit 

in correct 

position 

because of old 

age

ফ়েরয কাযরণ 
ঠিক 
অফস্থারন 
ফরি অক্ষভ

Unable to keep 

head or torso 

still and vertical

ভাো ফা ধড 
কক এক 
জা়েগা়ে এফং  
কাজা যাখরি 
অক্ষভ

3
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বযডতিম যান্ডডং

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?

যাঙাই়ো একজন কাঠুরয 
এফং গাছ কাোয ভ়ে  
নিনন িায িজৃনী কক 
আি করয কপরররছন 
এফং এটিরি ফোরণ্ডজ যর়েরছ 
। অারযেয নকবারফ 
আঙুররয ছা কোচায 
কযরফন?

Provide 

assistance by 

holding him to 

stand in a correct 

position

ঠিক অফস্থারন 
োুঁডারনায জনে 
িারক ধরয কযরখ 
া়েিা প্রোন 
করুন

The operator 

should capture 

the 

fingerprints of 

remaining 

fingers

অারযেরযয 
অফনি 
আঙ্গরুরয ছা 
কোচায 
কযা উনচি

Remove the 

bandage, 

capture the 

fingerprint 

and re-tie the 

bandage 

ফোরণ্ডজ 
নযর়ে, 
আঙ্গরুরয ছা 
ননন এফং 
আফায ফোরণ্ডজ 
করয নেন

Capture the 

fingerprints till 

nails and palm 

and on the 

other hand, 

normal 

fingerprint

নখ এফং াভ 
মৃন্ত আঙ্গরুরয 
ছা কোচায 
করুন এফং 
অনেনেরক, 
স্বাবানফক 
আঙ্গরুরয ছা 
ননন

2
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বযডতিম যান্ডডং

An enrollee will not 

be in a position to 

give complete set of 

biometrics as 

required by UIDAI 

because of the 

reason/reasons like 

_________________

____.

__________ এয ভি 
নফলর়েয কাযরণ, একজন 
এনরযানর ইউআইনিএআই 
এয প্রর়োজন অনুমা়েী  
ফার়োরভনট্রক্স মূ্পণৃ কে 
নেরি ক্ষভ রফ না

Injury আঘাি
Amputation of 

fingers or 

hands

আঙ্গরু ফা 
াি কিৃন

Problems 

related to eyes

কচাখ ম্পনকৃি 
ভো

All of the given প্রেত্ত ভস্ত 4
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Chapter 
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image.

প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Possible Age – 

Photo Mismatch

ম্ভাফে ফ়ে - 
কফনভর ছনফ

Possible 

Gender- Photo 

Mismatch

ম্ভাফে নরঙ্গ- 
কফনভর ছনফ

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

খাযা ভারনয 
ছনফ / বুর 
ছনফ

Photo of Photo ছনফয ছনফ 1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect Photo

খাযা ভারনয 
ছনফ / বুর পরো

Possible Error 

in Name and 

Address

নাভ এফং 
ঠিকানা 
ম্ভাফে ত্রুটি

Relationship 

Error
ম্পরকৃয ত্রুটি

Possible Error 

in Name and 

Address 

Transliteration

নাভ এফং 
ঠিকানা নরেন্তরয 
 ম্ভাফে ত্রুটি

4
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Relationship 

Error
ম্পরকৃয ত্রুটি Incomplete 

Address

অমূ্পণৃ 
ঠিকানা

Possible Error 

in Name and 

Address 

Transliteration

নাভ এফং 
ঠিকানা 
নরেন্তরয  
ম্ভাফে ত্রুটি

Photo of Photo ছনফয ছনফ 1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Relationship 

Error
ম্পরকৃয ত্রুটি

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ 
া়ো মারফ 
না

Photo of Photo ছনফয ছনফ Incomplete 

Address
অমূ্পণৃ ঠিকানা 3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Poor Quality in 

Exception Photo

ফেনিিভ ছনফটি 
খাযা ভারনয

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ 
া়ো মারফ 
না

Object in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ফস্তু

Photo of Photo 

in Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ছনফয ছনফ

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Relationship 

Error
ম্পরকৃয ত্রুটি

Object in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ফস্তু

Both Photo of 

different 

Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা ফেনিিভ 
ছনফ

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Identify the error 

type in the given 

image. প্রেত্ত ছনফরি ত্রুটিয  
প্রকায নচনিি করুন।

Relationship 

Error
ম্পরকৃয ত্রুটি

Object in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ফস্তু

Both Photo of 

different 

Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা ফেনিিভ 
ছনফ

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What is a 

relationship error?
একটি ম্পকৃ ত্রুটি নক?

When there is a 

mismatch in 

father's and 

daughter's 

address

ফাফা  কভর়েয 
ঠিকানারি ককান 
নভর কনই

When the 

given 

relationship in 

the address 

section is not 

matching with 

given Gender 

or Photograph 

of the resident

মখন ঠিকানা 
নফবারগ প্রেত্ত 
ম্পকৃ 
অনধফাীয 
প্রেত্ত নরঙ্গ 
ফা ছনফয 
ারে কভরর না

When the 

facial features 

of members in 

a family are 

not matching

মখন একটি 
নযফারযয 
েেরেয 
ভুরখয তফনিে 
কভরর না

When a 

woman 

mentions her 

ex-husband's 

name in her 

Aadhaar

মখন একজন 
ভনরা আধারযয 
িায প্রাক্তন 
স্বাভীয নাভ 
উরিখ করয

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

How do you identify 

an incomplete 

address?

আনন নকবারফ একটি 
অমূ্পণৃ ঠিকানা নাক্ত 
কযরফন ?

If less than three 

locations are 

given 

মনে নিনটি 
অফস্থান কেরক 
কভ কে়ো ়ে

If landmark is 

not given

মনে 
রোন্ডভাকৃ না 
কে়ো ়ে

If street 

number is not 

mentioned 

মনে যাস্তায 
নাভ উরিখ না 
কযা রর

If the office 

address is not 

given

মনে অনপরয 
ঠিকানা কে়ো 
না ়ে

1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following is 

considered as fraud?

নীরচয ককানটি জানর়োনি 
নারফ নফরফনচি ়ে?

If incomplete 

address is 

entered

মনে অমূ্পণৃ 
ঠিকানা করখা ়ে

Incorrectly 

entering the 

age of the 

resident

বুরবারফ 
অনধফাীয 
ফ়ে করখা 
়ে

Taking photo 

of photo

ছনফয ছনফ 
কিারা

Capturing a 

blurred photo

একটি ঝাা 
ছনফ কোচায 
কযা

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

একজন অনধফাী একজন 
ফনরউরিয কনরনিটিয 
গুণভুগ্ধ । নিনন 
অারযেযরক অনুরযাধ 
করযন িায ছনফয নযফরিৃ 
িায আধারয কনরনিটিয 
ছনফ ংমুক্ত কযরি । 
অারযেয নক অনধফাীয 
অনুরযারধ ম্মি রি 
ারযন?

Yes াুঁ No না 2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

An exception photo 

in enrolment image 

shows no exceptions. 

Which of the 

following options 

should the operator 

mark?

নঞ্জকযণ ছনফরি একটি 
ফেনিিভ ছনফ আরছ, নকন্তু 
রি ককারনা ফেনিিভ 
কনই। ননননরনখি ককান 
নফকল্পটি অারযেরযয  
নচনিি কযা উনচি?

No missing 

fingers

ককান অনুনস্থি 
আঙ্গরু কনই

No exception 

available in 

exception 

photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ 
া়ো মারফ 
না

All the 

features are 

fine

ফ তফনিে 
ঠিক আরছ

No exceptions 

observed

ককান ফেনিিভ 
কেখা মা়েনন

2
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Which of the 

following options 

will you check in case 

you of an object in 

place of exception 

photo?

ফেনিিভ ছনফয নযফরিৃ 
ককান ফস্তুয ছনফয কক্ষরে 
আনন ননননরনখি 
নফকল্পগুনরয ভরধে ককানটি 
কচক  কযরফন?

Object in 

exception photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ফস্তু

Both Photo of 

different 

Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী,  
ফেনিিভ না 
োকা ছনফ

Poor Quality in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
খাযা ভান

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

নীরচয ককানো একটি ছনফয 
ছনফ ত্রুটি?
১. ছনফয ািৃ কন
২. একটি ভননেরযয  ছনফ
৩. একটি কভাফাইর মরন্ত্র  
পরো
৪. নেকারি ছনফ

Only I শুধুভাে ১ I, II and III ১, ২ এফং ৩ II and III  ২ এফং ৩ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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Which of the 

following is 

considered as photo 

of photo error?

নীরচয ককানটি ছনফয ছনফ 
নারফ নফরফনচি ়ে?

A person giving 

his selfie

একজন ফেনক্ত 
িায করনপ 
নেরেন

A person 

capturing 

another 

person who is 

taking a photo

একজন 
ফেনক্ত কম 
অনে ককান 
ফেনক্তয ছনফ 
িুররছ িায 
ছনফ ননরে

The operator 

allowing a 

photographer 

to take the 

resident's 

photo 

অারযেয 
একজন 
পরোগ্রাপাযরক 
অনধফাীরক 
ছনফ িুররি 
অনুভনি কে়ে

A person's 

photo is 

captured 

without that 

person being 

physically 

present

একজন ফেনক্তয 
ছনফ িায 
ফাস্তনফক বারফ 
উনস্থি ছাডাই 
কিারা রে

4
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Which of the 

following type of 

photo is marked as 

'Poor quality in 

exception photo'?

নীরচয ছনফয ভরধে ককানটি 
'ফেনিিভ ছনফয ভরধে 
খাযা ভারনয ছনফ ' 
নারফ নচনিি কযা র়েরছ?

A photo with 

poor visibility

খাযা েৃেভানিা 
 একটি ছনফ

A photo with 

object

ফস্তুয ারে 
একটি ছনফ

A photo which 

shows 

exceptions

একটি ছনফ মা 
ফেনিিভ কেখা়ে

A photo which 

shows person 

without 

exception

একটি ছনফ  মা 
ফেনিিভ ছাডা 
ফেনক্ত কক কেখা়ে

1
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Which of the 

following photos 

would mark as 

'Exception photo not 

as per guidelines'?

ননরনাক্ত ছনফগুনরয ভরধে 
ককান ছনফটি 'ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না োকা ফেনিিভ 
ছনফ' নারফ নচনিি রফ?

A photo which 

shows exceptions

একটি ছনফ মা 
ফেনিিভ কেখা়ে

A photo where 

the person is 

looking down

একটি ছনফ 
কমখারন 
ফেনক্ত ননরচ 
িানকর়ে আরছ

A photo which 

shows person 

without 

exception

একটি ছনফ  
মা ফেনিিভ 
ছাডা ফেনক্ত 
কক কেখা়ে

A photo with 

poor visibility

খাযা 
েৃেভানিা  
একটি ছনফ

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?

ানন্ত একজন ৬৫ ফছরযয 
ফ়েস্ক ভনরা । িায 
অুস্থিায কাযরণ, নিনন 
আধারযয নঞ্জকযণ কযায 
জনে নঞ্জকযণ ককরে 
আরি ানযনন। িায কছরর 
িায ারােৃ আকারযয 
ছনফ  কর়েরছ মা িায 
আধারযয ছনফ নারফ ধযা 
কমরি ারয। এই ধযরনয 
নযনস্থনিরি ছনফয পরো নক 
গ্রণরমাগে?

Yes, as the 

resident cannot 

come to the 

enrolment center

োুঁ, কমরিু 
অনধফাী  
নঞ্জকযণ ককরে 
আরি ারযনন

No, as photo 

of photo is a 

grave critical 

error and 

indicates fraud

না, ছনফয 
ছনফ একটি 
গুরুিয 
ভো এফং 
জানর়োনি 
ইনঙ্গি করয

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?

যারক একজন নঞ্জকযণ  
অারযেয রে । নিনন 
কখন কখন 
অনধফাীরেয ভরধে একজন 
কক ছনফ িুররি ফররন আয 
উনন িখন  নরেরভয 
ভরধে নফফযণ কররখন । 
এইো নক  গ্রণরমাগে?

No, as the phot 

should be clicked 

by enrolment 

operator only

না, ছনফ শুধুভাে 
নঞ্জকযণ 
অারযেয দ্বাযা 
কিারা উনচি

Yes, resident 

can capture 

the image and 

operator 

should ensure 

that the clarity 

is good

োুঁ, 
অনধফাী 
ছনফ িুররি 
ারযন এফং 
অারযেয 
কক  নননিি 
কযরি রফ  
কম ছনফটি 
স্বাছ

1
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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.

নঞ্জকযরণয ননরেৃনকা 
অনুমা়েী, নঞ্জকযরণয ভ়ে 
একজন অনধফাীরক 
ফাস্তনফক বারফ উনস্থি 
োকরি রফ  এফং 
অনধফাীয ছনফ নঞ্জকযণ 
অারযেয ফা অনধফাী 
দ্বাযা কিারা রি রফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 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?

একটি ফেনিিভ ছনফরি 
ফাভ নেরক িানকর়ে একজন 
ফেনক্তয  ছনফ কেখা়ে মা়ে 
।এো নক ধযরনয ত্রুটি ?

Poor Quality in 

Exception Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
খাযা ভান

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ 
া়ো মারফ 
না

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা ফেনিিভ 
ছনফ

Photo of Photo 

in Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ছনফয ছনফ

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?

একটি ছনফ  একজন ২৬ 
ফছয ফ়েী ভনরায ছনফ 
কেখা়ে এফং িায ফেনিিভ 
ছনফরি অনে একজন  ২৬ 
ফছয ফ়েী ভনরায ছনফ 
মায  িান ারি ৪ টি 
আঙ্গরু কেখা মা়ে। এো 
ককান ধযরনয ত্রুটি ?

Object in 

exception photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ফস্তু

Both Photo of 

different 

Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা ফেনিিভ 
ছনফ

Poor Quality in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
খাযা ভান

2
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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?

একটি ছনফ একজন ৪৫ 
ফছয ফ়েী ভানুল ছনফ 
কেখা়ে এফং িায ফেনিিভ 
ছনফ কি একই ভানুল কক 
একটি   াি ছাডা  
কেখা়ে। এছাডা, ফেনিিভ 
ছনফয ভুখ স্বে ন়ে। 
ননননরনখি ত্রুটিগুনরয ভরধে 
ককানটি আনন নচনিি 
কযরফন?

Both Photo of 

different Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা 
ফেনিিভ ছনফ

Poor Quality in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ 
ছনফরি খাযা 
ভান

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ককান ফেনিিভ 
া়ো মারফ না

3

335

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

The name of the 

resident shows 

Jasmine, which is 

also the  name of a 

flower. Is this an 

error? 

অনধফাীয নাভ কজনভন 
কেখারে, মা পুররয নাভ। 
এটি নক একটি ত্রুটি?

Yes, as Jasmine is 

name of a flower

োুঁ, কমরিু 
কজনভন একটি 
পুররয নাভ

No, as Jasmine 

can be a 

female 

resident's 

name

না ,  
কজনভন 
ভনরা 
অনধফাীয 
নাভ রি 
ারয

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?

আনন একজন ভনরায 
ছনফ কেখররন মায ফ়ে 
২০ ফছয রি ারয। 
মাইরাক, উনিনখি কম িায 
ফ়ে ৫৫ ফছয করখা আরছ 
। এই নযনস্থনিরি আনন 
নক েরক্ষ কনরফন?

Mark it as 

'Possible Age – 

Photo mismatch' 

error

এটি 'ম্ভাফে 
ফ়ে - কফনভর 
ছনফ ' ত্রুটি 
নররফ নচনিি 
করুন

Simply reject 

the card

াধাযণ 
বারফ কািৃ 
প্রিোখোন 
করুন

Report it to 

your superior

আনায 
উচ্চিয 
কভৃকিৃা কক 
নযরােৃ করুন

Ignore the 

error as some 

50 year olds 

may look as 

young as 20 

year old

এই ত্রুটিটি 
উরক্ষা করুন 
ককন না  প্রা়ে 
৫০ ফছয ফ়েী 
ভনরা কক  ২০ 
ফছয ফ়েী 
িরুণী রাগরি  
ারয

1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

নফস্তানযি মাচাই কযায 
ভ়ে, আনন কেরখন কম 
নরযানারভ W/O যনবন্দয 
কযিী কে়ো আরছ । 
িরফ, ছনফটিয একটি ১০ 
ফছয ফ়েী কভর়েয । এই 
নযনস্থনিরি আনন নক 
েরক্ষ কনরফন?

Mark it as 

'Relationship 

error'

এটিরক 'ম্পরকৃয 
বুর' নারফ 
নচনিি করুন

Simply reject 

the card

াধাযণ 
বারফ কািৃ 
প্রিোখোন 
করুন

Report it to 

your superior

আনায 
উচ্চিয 
কভৃকিৃা কক 
নযরােৃ করুন

Ignore the error
ত্রুটি উরক্ষা 
করুন

1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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.

নঞ্জকযরণয ননরেৃনকা 
অনুমা়েী, নঞ্জকযরণয ভ়ে 
একজন অনধফাীরক 
ফাস্তনফক বারফ উনস্থি 
োকরি রফ  এফং 
অনধফাীয ছনফ একভাে  
নঞ্জকযণ অারযেয দ্বাযা 
কিারা রি রফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following refers to 

'Possible Error in 

Name & Address 

transliteration' error?

ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি কক  'নাভ  
ঠিকানা নরেন্তয ম্ভাফে 
ত্রুটি' নররফ  উরিখ কযা 
়ে ?

When there is an 

error in the 

address

মখন ঠিকানারি 
ত্রুটি োরক

When the 

name and 

address is not 

given in local 

language

স্থানী়ে 
বালারি 
মখন নাভ  
ঠিকানা 
কে়ো ়ে না

When the 

address 

written in 

local language 

and in English 

are not 

matching

মখন স্থানী়ে 
বালা এফং 
ইংরযনজরি 
করখা ঠিকানা 
কভরর না

When you do 

not recognise 

the name of 

the city the 

resident 

resides in

মখন আনন 
রযয নাভটি 
নচরনন না 
কমখারন 
অনধফাী ফা 
করয

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following errors 

should be marked if 

the image in the 

photo is a chair?

মনে ছনফরি একটি কচ়োরয 
ছনফ ়ে িারর ননননরনখি 
ককান ত্রুটিগুনর নচনিি 
কযা উনচি?

Human photo 

missing
ভানুরলয ছনফ কনই Unidentified 

object
অজানা ফস্তু Person missing ভানুল কনই Its not an error

এটি একটি ত্রুটি 
ন়ে

1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

একটি ফার়োরভনট্রক 
কোনোরয শুধুভাে ৪ টি 
আঙুররয ছনফ  কেখা মারে 
 এফং ফেনিিভ ছনফরি  ৪ 
টি আঙ্গরু  িায াি 
কেখা মারে নকন্তু িায ভুখ 
স্পি ন়ে। ফেনিিভ পরো 
গ্রণরমাগে রফ নক ?

Yes, as the 

person the 

exception is 

shown

োুঁ, কাযণ 
ফেনিিভ ছনফরি 
ভানুল কক কেখা 
মারে

No, as the 

exception 

photo should 

have the clear 

photo of his 

hands and face

না, কমরিু 
ফেনিিভ 
ছনফরি িায 
ারি এফং 
ভুরখয 
নযষ্কায ছনফ 
োকরি রফ

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

একটি ফার়োরভনট্রক 
কোনোরয শুধুভাে ৩ টি 
আঙুররয ছনফ  কেখা মারে 
 এফং ফেনিিভ ছনফরি  
ফাভ কান ছাডা  িায ভুখ 
কেখা মারে । ফেনিিভ 
পরো গ্রণরমাগে রফ নক ?

Yes, as the 

person has no 

left ear 

োুঁ, কমরিু 
ফেনক্তয ককান 
ফাভ কনই

No, as the 

exception 

photo should 

have the 

photo of his 

hands

না, কমরিু 
ফেনিিভ 
ছনফরি িায 
ারি ছনফয 
োকা উনচি 
নছর

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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. 

একটি নঞ্জকযণরক ' 
ফেনিিভ ছনফরি ককারনা 
ফেনিিভ কনই ' ত্রুটি কি 
গণে কযা রফ মখন 
অনধফাীয ছনফরি ককারনা 
ফেনিিভ কনই িফু 
ফেনিিভ নররফ নচনিি 
কযা র়েরছ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

An enrolment is 

considered as 

'Object in Exception' 

error when there is 

another person in 

the exception photo. 

ফেনিিভ ছনফরি অনে 
ককারনা ফেনক্তয ছনফ োকরর 
ই নঞ্জকযণ কক ' 
ফেনিিভ ফস্তু ' ত্রুটি ফরর 
গণে কযা রফ ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

When the exception 

photo is not clear, 

then you should 

increase the 

brightness and 

accept the photo.

ফেনিিভ ছনফটি নযষ্কায 
না রর, আনন উজ্জ্বরিা 
ফৃনদ্ধ করয ছনফটি গ্রণ 
কযরি ারযন ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

When the photo and 

exception photo are 

same, then it is 

_______________.

মখন পরো এফং ফেনিিভ 
পরো একই ়ে, িখন এটি 
_______________ ়ে।

No Exception 

Available in 

Exception Photo 

error

ফেনিিভ ছনফরি 
ককান ফেনিিভ 
কনই

Exception 

Photo not as 

per guidelines 

error

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা 
ফেনিিভ ছনফ

Poor Quality in 

Exception 

Photo error

ফেনিিভ 
ছনফরি খাযা 
ভান

Not an error একটি ত্রুটি ন়ে 2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that 

resident's photo is 

different from the 

one given in the 

exception. What 

action will you take 

in such situation?

আনন কেখররন কম 
অনধফাীয ছনফ ফেনিিরভ 
কে়ো ছনফ কেরক নবন্ন। ই 
নযনস্থনিরি আনন ককান 
েরক্ষ কনরফন?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception photo' 

error

এটিরক 'ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ কনই  ' 
ত্রুটি নারফ 
নচনিি করুন

Mark it as 

'Incomplete 

Address' error

এটিরক 
'অমূ্পণৃ 
ঠিকানা' ত্রুটি 
নারফ 
নচনিি করুন

Mark it as 

'Both photo of 

different 

person' error

এটিরক ' উব়ে 
ৃেক ফেনক্তয 
ছনফয' ত্রুটি 
নারফ নচনিি 
করুন

Mark it as 

'Possible Error 

in Name and 

Address' error

এটিরক 'নাভ 
এফং ঠিকানায 
ম্ভাফে ত্রুটি '  
নারফ নচনিি 
করুন

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following refers to 

'Both Photo of 

different person' 

error?

ননননরনখি ককানটি '  
উব়ে ৃেক ফেনক্তরেয ছনফ' 
ত্রুটি কফাঝা়ে?

When the 

resident's photo 

and his 

exception photo 

is mismatching

মখন ফানন্দায 
ছনফ এফং িায 
ফেনিিভ ছনফরি 
অনভর ়ে

When the 

exception 

photo shows 

an object

ফেনিিভ 
ছনফ মখন 
একটি ফস্তু 
কেখা়ে

When the 

name and the 

gender of the 

person are 

mismatching

মখন নাভ 
এফং ফেনক্তয 
নররঙ্গ অনভর 
আরছ

When both the 

photos show 

no exceptions

মখন উব়ে 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ কেখা 
মা়ে না

1
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that the 

photo in the given 

image is dark. What 

action will you take 

in such situation?

আনন কেরখন কম প্রেত্ত 
ছনফটি  অন্ধকায । এই 
নযনস্থনিরি আনন নক 
েরক্ষ কনরফন?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception photo' 

error

এটিরক 'ফেনিিভ 
ছনফরি ককান 
ফেনিিভ কনই  ' 
ত্রুটি নারফ 
নচনিি করুন

Mark it as 

'Poor Quality' 

error

এটি 'খাযা 
ভারনয' ত্রুটি 
নারফ 
নচনিি করুন

Mark it as 

'Image not 

clear' error

এটি 'অস্পষ্ঠ 
ছনফ ' ত্রুটি 
নারফ নচনিি 
করুন

Mark it as 

'Mismatch in 

the photo' 

error

এটি 'ছনফয 
ভরধে অনভর ' 
ত্রুটি নারফ 
নচনিি করুন

2
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

If the quality and 

visibility of the 

exception photo is 

poor, then it should 

be marked as 'Poor 

Quality in Exception 

Photo'.

ফেনিিভ ছনফয গুণভান 
এফং েৃেভানিা মনে খাযা 
়ে, িারর এটিরক  
'খাযা ভারনয ফেনিিভ 
ছনফ ' নারফ নচনিি কযা 
উনচি।

True ঠিক FALSE বুর 1

351

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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.

মনে ফেনিিভ ছনফয 
ককফরভাে একটি নেক 
স্পিবারফ েৃেভান ়ে  
এফং অনে নেরক মনে ছা়ো 
রর, এটিরক ছনফয ছনফ 
ত্রুটি  নারফ নফরফনচি ়ে।

True ঠিক FALSE বুর 2

352

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that the 

exception photo of 

the resident is not 

clear. What action 

will you take?

আনন কেরখন  কম 
অনধফাীয ফেনিিভ ছনফটি 
নযষ্কায ন়ে। আনন নক 
েরক্ষ কনরফন ?

Accept and mark 

it as 'Photo of 

photo' error

গ্রণ করুন এফং 
এটি 'ছনফয ছনফ 
' ত্রুটি নারফ 
নচনিি করুন

Reject and 

mark it as 

'Poor Quality 

in Exception 

Photo' error

প্রিোখোন 
করুন এফং 
'খাযা 
ভারনয 
ফেনিিভ 
ছনফ' ত্রুটি  
নারফ 
নচনিি করুন

Rectfiy the 

photo clarity 

using photo 

rectification 

software

 ফ্ট়েোয 
ফেফায করয 
ছনফয স্বেিায 
ংরাধন করুন

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

2



353

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Photo of Photo' error 

is marked when 

enrolment of a 

resident is done 

without capturing 

the live picture of 

the resident.

ছনফয ছনফ ত্রুটি নচনিি 
়ে মখন অনধফাীয 
নঞ্জকযণ িায রাইব ছনফ 
না িুরর কযা ়ে

True ঠিক FALSE বুর 1

354

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

If the residents 

photo has been 

captured by 

Enrolment operators 

with Tourist place, 

than it will get 

rejected under Poor 

Quality Photo

মনে অনধফাীয ছনফ মৃেন 
স্থারন  নঞ্জকযণ অারযেয 
দ্বাযা কিারা  ়ে িরফ 
এটিয খাযা ভারনয ছনফ 
ফরর প্রিোখোন  কযা রফ

True ঠিক FALSE বুর 1

355

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that there 

are no exceptions in 

the exception image. 

What would you do 

in such case?

আনন ফেনিিভ ছনফরি 
ককান ফেনিিভ খুুঁরজ ান 
না । এই কক্ষরে আনন নক 
কযরফন?

Accept and mark 

it as 'No 

Exception 

available in the 

exception photo' 

error

গ্রণ  করুন 
এফং এটি 
'ফেনিিভ ছনফরি 
ককান ফেনিিভ 
কনই ' ত্রুটি  
নারফ নচনিি 
করুন

Reject and 

mark it as 'No 

Exception 

available in the 

exception 

photo' error

এটি 
প্রিোখোন 
করুন এফং 
'ফেনিিভ 
ছনফরি 
ককান 
ফেনিিভ 
কনই' নারফ 
নচনিি করুন

Accept and 

delete the 

photo without 

exception

ফেনিিভ ছাডা 
ছনফ স্বীকায 
করুন এফং 
ভুছুন

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

2

356

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

The exception photo 

does not show the 

image of the 

resident. What type 

of error is this? 

ফেনিিভ পরো অনধফাীয 
ছনফ কেখা়ে না।  এইো 
নক ধযরনয ত্রুটি ?

Object in 

exception photo

ফেনিিভ ছনফরি 
ফস্তু

Both Photo of 

different 

Person

উব়ে ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ননরেৃাফরী 
অনুমা়েী না 
োকা ফেনিিভ 
ছনফ

Poor Quality in 

Exception 

Photo

ফেনিিভ ছনফরি 
খাযা ভান

1

357

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that the 

name of the city 

does not belong to 

the State. What 

would you do in such 

situation?

আনন খুুঁরজ ান কম  
রযয নাভ যারজেয 
অন্তগৃি ন়ে ।

আনন এভন নযনস্থনিরি 
নক কযরফন?

Correct the 

name of the City 

and accept the 

details

রযয নাভ 
ংরাধন করুন 
এফং নফস্তানযি 
গ্রণ করুন

Mark it as 

'Possible Error 

in Name and 

Address' error

এটিরক  ' 
নাভ এফং 
ঠিকানা়ে 
ম্ভাফে ত্রুটি' 
 নারফ 
নচনিি করুন

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

অারযেযরক 
নফল়েটি 
ংরাধন 
কযরি ফরুন

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

2



358

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Possible Error in 

Name & Address is 

marked when 

address is not 

matching with the 

city or State given.

নাভ এফং ঠিকানারি ম্ভাফে 
ত্রুটি নচনিি কযা ়ে 
মখন ঠিকানাটি য ফা 
যাজেয রঙ্গ প্ররমাজে ন়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

359

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

একটি ফেনিিভ ছনফরি 
ফেনক্তয াি কেখা মারে ।
আনন ছনফরি ককান 
ফেনিিভ খুুঁরজ ান না ।
আনন নক এই ধযরনয 
কক্ষরে নক েরক্ষ কনরফন ?

Correct the 

name of the City 

and accept the 

details

রযয নাভ 
ংরাধন করুন 
এফং নফস্তানযি 
গ্রণ করুন

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

এটিরক   
'ফেনিিভ 
ছনফরি 
ফেনিিভ 
কনই' ত্রুটি 
নারফ 
নচনিি করুন

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

অারযেযরক 
নফল়েটি 
ংরাধন 
কযরি ফরুন

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

2

360

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

The exception photo 

shows image of a 

person with one eye 

covered. Will you 

Accept or Reject this 

image? 

ফেনিিভ ছনফরি  একজন 
ফেনক্তয এক কচারখ োকা 
কেখা মারে । আনন এই 
ছনফটি স্বীকায কযরফন ফা 
প্রিোখোন কযরফন?

Accept গ্রণ কযা Reject প্রিোখোন 2

361

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

You find that the City 

and the State are not 

matching. What 

action will you take 

in such situation?

আনন য এফং যাজে 
নভর খুুঁরজ ারেন না । 
এই নযনস্থনিরি আনন 
ককান েরক্ষ কনরফন?

Possible Gender- 

Photo Mismatch

ম্ভাফে নরঙ্গ- 
ছনফয অনভর

Incomplete 

Address

অমূ্পণৃ 
ঠিকানা

Possible Age – 

Photo 

Mismatch

ম্ভাফে ফ়ে -
 ছনফরি অনভর

Possible Error 

in Name and 

Address

নাভ এফং 
ঠিকানা়ে ম্ভাফে 
ত্রুটি

4

362

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

ইংরযনজ এফং স্থানী়ে বালা়ে 
যটিয নাভ নভররছ না। 
মাইরাক, অনোনে ফ 
নফফযণ ঠিক আরছ । 
আনন এভন নযনস্থনিরি 
নক কযরফন?

Correct the 

name of the City 

and accept the 

details

রযয নাভ 
ংরাধন করুন 
এফং নফস্তানযি 
গ্রণ করুন

Inform the 

operator 

through mail 

about the error

ত্রুটি ম্পরকৃ 
কভইর 
ভাধেরভ 
অারযেয 
জানারি

Mark it as 

'Possible Error 

in 

Name/Address 

Transliteration' 

 error

এটি ' নাভ / 
ঠিকানা 
নরেন্তয ম্ভাফে 
ত্রুটি' নারফ 
নচনিি করুন

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

3



363

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Possible Error in 

Name/Address 

Transliteration error 

is there is a 

mismatch in name 

and address given in 

local language and in 

English.

নাভ / ঠিকানা নরেন্তয 
ত্রুটিয কক্ষরে ম্ভাফে ত্রুটি 
স্থানী়ে বালা এফং 
ইংযাজীরি প্রেত্ত নাভ এফং 
ঠিকানা়ে একটি অনভর 
যর়েরছ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

364

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

If the name in the 

enrolment details is 

a slang, the same 

should be rejected. 

মনে িানরকাবুনক্তয নফফযরণ 
নাভটি গানরগারাজ ়ে িরফ 
এটিরক  ফানির কযা 
উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

365

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

One of the exception 

photo shows a 

picture of deity. 

What should you do 

in such case?

ফেনিিভ পরো এক একটি 
কেফিায ছনফ কেখা মারে 
। আনন এই কক্ষরে নক 
কযরফন ?

Accept the details 
নফফযণ স্বীকায 
করুন

Send a mail to 

operator to 

click the right 

picture

ঠিক 
ছনফরি নক্লক 
কযায জনে 
অারযেযরক 
একটি কভর 
াঠান

Mark it as 

'Human photo 

missing' error

এটিরক  'ভানফ 
ছনফয 
অনুনস্থি' 
ত্রুটি নারফ 
নচনিি করুন

It is not an 

error

এটি একটি ত্রুটি 
ন়ে

3

366

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following is 

considered as 

'Human photo 

missing' error?

ননননরনখি ককানটি 'ভানফ 
ছনফয অনুনস্থি' ত্রুটি 
নারফ নফরফনচি ়ে?

If the photo 

shows a person 

without 

exception

মনে ছনফটি 
ফেনিিভ ছাডাই 
একজন ফেনক্তরক 
কেখা মা়ে

If the photo 

shows an 

object

মনে ছনফরি 
একটি ফস্তু 
কেখা মা়ে

If the photo is 

not clear

মনে ছনফটি 
নযষ্কায না ়ে

If the photo is 

blurred

মনে পরোটি 
অস্পি ়ে

2

367

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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

ফেনিিভ  ছনফরি নীরচয 
ককানটি গ্রণরমাগে ন়ে?
১. ছনফয ছনফ
২. কনরনিটি পরো
৩. র়েফ কোভ করারগা
৪ শুয কপারো
৫. ফানন্দায ফেনিিভ ছনফ

II and III ২ এফং ৩ II, III and IV ,২,৩ এফং ৪ I, II, III and IV ১,২,৩ এফং ৪ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

3



368

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

During enrolment 

process, a resident 

can help the 

operator by clicking 

the photos of other 

residents.

ননেবুনক্তয প্রনি়ো 
চরাকারীন, একজন 
ফানন্দায অনে 
অনধফাীরেয ছনফ নক্লক 
করয অারযেযরক াামে 
কযরি ারয।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2

369

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

A resident should be 

present physically at 

the Aadhaar 

enrolment centre to 

give his enrolment 

details.

নঞ্জকযণ ককরে একজন 
আফানক িায নাভ 
িানরকাবুনক্তয জনে 
ফাস্তনফক বারফ উনস্থি 
়ো উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

370

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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?

একজন ফানন্দা আনারক 
ফরররছ কম িায নিা 
অুস্থ এফং িায নফস্তানযি 
জানায জনে ককরে আরি 
াযরছন না। এই কক্ষরে 
আনন নক কযরি রফ?

Ask the resident 

to get his father 

enroled once 

after he gets well

অনধফাীরক ফরুন 
 কম নিনন 
একফায ঠিক র়ে 
কগরর  িায 
ফাফায নাভ 
ননেবুক্ত করয

Ask the 

resident to 

bring the 

father's 

demographic 

and biometric 

details

অনধফানরক 
নিায 
জনিানিক 
এফং 
ফার়োরভনট্রক 
নফফযণ 
আনরি ফরুন

Tell him that 

you cannot 

help him in 

such cases

িারক ফরুন 
কম আনন এই 
ধযরনয কক্ষরে 
িারক াামে 
কযরি াযরফন 
না

Escalate the 

issue to your 

superior

আনায 
ঊরৃ্ধ্িন 
কিৃৃরক্ষয কারছ 
নফল়ে উত্তযণ 
করুন

1

371

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

In case of village, the 

address section 

should have:

গ্রারভয কক্ষরে, ঠিকানা 
নফবারগ োকরি রফ:

Village গ্রাভ Block and town ব্ল্ক এফং য State and 

Pincode

যাজে এফং 
নন ককাি

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4

372

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

In case of City, the 

address section 

should have:

I.  House number

II. Colony/locality

III. Area

IV. City

V. State

VI. Pin code 


রযয কক্ষরে, ঠিকানা 
নফবারগ োকরি রফ:
১. াউ নম্বয
২. কররানী / স্থান
৩. কপান
৪. য
৫ যাজে
৬. ননরকাি

I, II, III and IV ১,২,৩ এফং ৪ I, III, IV, V ১,৩,৪,৫ I, II, IV and VI ১,২,৪ এফং ৬ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4



373

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

If the address section 

does not have Pin 

code then, the error 

that you should mark 

is 'Incomplete 

Address'.

মনে ঠিকানা নফবারগ নন 
ককাি না োরক, িারর 
আনন কম বুরটি নচনিি 
কযরি চান িা র 
'অমূ্পণৃ ঠিকানা'।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

374

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following errors 

should be marked if 

there is mismatch in 

the relationship in 

the address section?

ঠিকানা নফবারগ ম্পরকৃয 
ভরধে অনভর  োকরর  
ননননরনখি ককান ত্রুটিগুনর 
নচনিি কযরফন ?

Incorrect address বুর ঠিকানা
 Possible 

Relationship 

Mismatch

ম্ভাফে 
ম্পরকৃ অনভর

Incorrect 

information
বুর িেে Incomplete 

Address
অমূ্পণৃ ঠিকানা 2

375

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

The address section 

shows D/O whereas 

the photo is of a 8 

year old boy. What 

type of error is this? 

ঠিকানা নফবারগ D /O 
কেখা মারে নকন্তু  ছনফ 
একটি  ৮  ফছয ফ়েী 
কছরর এয। এই ধযরনয 
ত্রুটি নক?

Possible Gender- 

Photo Mismatch

ম্ভাফে নরঙ্গ- 
ছনফয অনভর

Incomplete 

Address

অমূ্পণৃ 
ঠিকানা

Possible Age – 

Photo 

Mismatch

ম্ভাফে ফ়ে -
 ছনফরি অনভর

 Possible 

Relationship 

Mismatch

ম্ভাফে ম্পকৃ 
অনভর

4

376

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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.

কেরম্পি / অনোনে আফানক 
িকুরভন্ট, আধায পভৃ / 
ননেবুনক্ত নি, ননেবুক্ত ফস্তু 
/ অফরজক্ট / প্রাণী ছনফয 
পরোকন, ননেবুক্তকযরণয 
জনে জানর েস্তারফজ নারফ 
নফরফনচি রফ, মায পরর 
ননেবুনক্ত অারযেরযয নফরুরদ্ধ 
ব্ল্োকনরে  এপআইআয কযা 
 রফ।

True ঠিক FALSE বুর 1



377

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

Documents not 

uploaded/ blank 

document uploaded 

will lead to blacklisting 

& FIR against the 

Enrolment operator.

ননেেগুনর আররাি না 
়ো  / খানর ননেরি 
আররাি রর নঞ্জকযণ 
অারযেরযয নফরুরদ্ধ 
কাররািানরকা এফং এপআইআয 
কযা রফ।

True ঠিক FALSE বুর 1

378

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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.

িানরকাবুনক্তয নেরন আররাি 
কযা ভস্ত িকুরভন্ট তফধ 
়ো উনচি এফং কভ়োে কল 
/ ফানিরকৃি েস্তারফজগুনর 
গ্রণ কযরর  ননেবুনক্তকযণ 
অারযেরযয নফরুরদ্ধ ব্ল্োকনরে 
 এপআইআয ধযা রফ।

True ঠিক FALSE বুর 1

379

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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.

নযনচনি প্রভারণয জনে 
োনখরকৃি ননেরি ছনফয এফং 
নাভ া়ো উনচি। 
অনুরভানেি ফেনক্ত কিৃৃক 
ককান িকুরভরন্ট পরোয উয 
েোম্প োকরি রফ। 
ননরেৃনকা অনুযণ না কযা়ে 
ননফন্ধন অারযেরযয নফরুরদ্ধ 
ব্ল্োকনরে  এপআইআয কযা 
রফ।

True ঠিক FALSE বুর 1



380

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures 

Unparliamentarily / 

Abusive language?

একটি ননেবুনক্তকযণ 
অারযেয অুযনক্ষি / 
অভানজনক বালা গ্রণ 
কযরর নক ফেফস্থা কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4

381

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What can lead to 

Blacklisting of operator 

for one year and filing 

of FIR?

এক ফছরযয জনে অারযেরযয 
ব্ল্োকনরনেং এফং এপআইআয 
োনখর ককন রি ারয?

Picture of God 

captured in place 

of resident photo

আফানক ছনফয 
জা়েগা়ে ঈবরযয 
ছনফ কন়ো র়েরছ

Age Photo Miss 

match

ফ়ে আয 
ছনফরি অনভর

Poor Quality 

Photograph

খাযা ভারনয 
ছনফ

Incomplete 

Address
অমূ্পণৃ ঠিকানা 1



382

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator enrols an 

Adult as child?

একটি ননেবুনক্তকযণ 
অারযেয নশু নারফ একটি 
প্রাপ্তফ়েস্ক কক মনে নেুবুক্ত 
করয িরফ নক ফেফস্থা কন়ো 
রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4

383

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures an 

Animal Photo/Photo of 

Diety/any other object 

in place resident 

photograph?

একজন  নঞ্জকযণ অারযেয 
অনধফাীয ছনফয জা়েগা়ে 
মনে ককান প্রাণী ছনফ / 
ঠাকুরযয ছনফ/ আরারয 
অনে ককান ফস্তুটি ছনফ গ্রণ 
করয , িারর কী ফেফস্থা 
কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4



384

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Objects(Chair/Laptop/

Wall/Table) Photo in 

place resident 

photograph?

একটি ননেবুনক্তকযণ 
অারযেয অনধফাীয ছনফয 
জা়েগা়ে  অনে ফস্তুয  
(কচ়োয / রোে / ়োর 
/ াযনণ) ছনফয  কোচায 
কযরর কী ফেফস্থা কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4

385

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Animal Photo in place 

resident photograph?

একটি ননেবুনক্তকযণ 
অারযেয অনধফাীয ছনফয 
জা়েগা়ে  প্রাণীয  ছনফ  
কোচায করয িারর  নক  
ফেফস্থা কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4



386

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator would 

capture photograph of 

"photo" in place of live 

resident photograph?

মনে ককান ননেবুনক্ত অারযেয 
রাইব ফানন্দা ছনফয নযফরিৃ 
ছনফয ছনফ কিারর  িরফ কী 
ফেফস্থা কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4

387

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of a 

different person in 

exception photograph?

ফার়োরভনট্রক ফেনিিভ  
ননফন্ধরনয ভ়ে একটি 
ননেবুনক্তকযণ অারযেয 
ফেনিিভ ছনফরি একটি ৃেক 
ফেনক্তয ছনফ কোচায কযরর 
নক  ফেফস্থা কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4



388

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of 

Objects(Chair/Laptop/T

able/Poster) in 

exception photograph?

ফার়োরভনট্রক ফেনিিভ  
ননফন্ধরনয ভ়ে একটি 
ননেবুনক্তকযণ অারযেয ফস্তুয 
 (কচ়োয / রোে / 
কেনফর / কাোয)  ছনফ 
কোচায কযরর নক  ফেফস্থা 
কন়ো রফ?

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

Operator will be 

sent for training

অারযেযরক 
প্রনক্ষরনয জনে 
াঠারনা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা কযরখ 
 এফং এক ভারয 
ভরধে ১ ফা িায 
কফন ভাভরা়ে  -
 ১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - ৫ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

4

389

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if Operator does 

errors like Poor Quality 

Photograph,Obvious 

Gender or Date of Birth 

Errors

অারযেয মনে খাযা ভারনয 
পরোগ্রাপ, স্পি নরঙ্গ ফা 
জরন্য িানযরখয বুররয ভরিা 
বুর করয োরক িারর কী 
ফেফস্থা কন়ো রফ

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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.

োরকে প্রনি 
২৫ োকা কযরখ  
এফং ৩০ োয  
কফন ভাভরা়ে  
- ৬ ভারয  
জনে ারনন 
এফং ৫০ টি 
ভাভরায কফন 
রর  - ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন ।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year & FIR will 

be filed

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা 
রফ এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ

3



390

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken if the BE 

Exception photo is not 

captured by the 

operator as per 

guidelines

ননরেৃনকা অনুমা়েী অারযেয 
দ্বাযা নফই  ফেনিিভ ছনফটি 
মনে কোচায না কযা ়ে 
িারর কী ফেফস্থা কন়ো রফ

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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.

োরকে প্রনি 
২৫ োকা কযরখ  
এফং ৩০ োয  
কফন ভাভরা়ে  
- ৬ ভারয  
জনে ারনন 
এফং ৫০ টি 
ভাভরায কফন 
রর  - ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন ।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year & FIR will 

be filed

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা 
রফ এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ

3

391

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

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

বুর ফার়োরভনট্রক 
ফেনিিভগুনরয জনে 
অারযেরযয নফরুরদ্ধ কী 
েরক্ষ কন়ো রফ - 
উোযণস্বরূ - মূ্পণৃ 
আঙুররয ছা ফা আইনয 
ননেবুক্ত অনুনস্থি / ছনফয 
ছনফ   / ফেনিিভ ছনফ কি 
 একজন   নবন্ন ফেনক্তয ছনফ

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা 
কযরখ  এফং এক 
ভারয ভরধে ১ 
ফা িায কফন 
ভাভরা়ে  - ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - 
৫ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3



392

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken against the 

Operator for bad 

quality photo in 

exception photo or 

exception not visible in 

exception photo

ফেনিিভ ছনফরি খাযা 
ভারনয ছনফ ফা ফেনিিভ 
ছনফরি ফেনিিভ  না কেখা 
কগরর অারযেয এয নফরুরদ্ধ 
নক েরক্ষ কন়ো রফ ।

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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

োরকে প্রনি 
১০০০ োকা 
কযরখ  এফং এক 
ভারয ভরধে ১ 
ফা িায কফন 
ভাভরা়ে  - ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫ টি ভাভরায 
কফন রর  - 
৫ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ।

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3

393

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken against the 

Operator accepts a 

fradulent document 

অারযেযটিয নফরুরদ্ধ ককান 
েরক্ষ কন়ো রফ মনে   
জানর়োনি েস্তারফজ গ্রণ করয

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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

এক ভার ১ফা 
িায কফন 
ভাভরা রর  - 
১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫টিয কফন 
ভাভরা রর  - 
৫ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken against the 

Operator scans a blank 

page as proof 

document

অারযেরযয নফরুরদ্ধ ককান 
ফেফস্থা কন়ো রফ মনে ক  
প্রভাণ ে নররফ একটি 
পাুঁকা ৃষ্ঠা স্কোন করয

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

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

এক ভার ১ফা 
িায কফন 
ভাভরা রর  - 
১ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
৫টিয কফন 
ভাভরা রর  - 
৫ ফছরযয জনে 
ারনন এফং 
এপআইআয 
োর়েয কযা রফ

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3
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Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken against the 

Operator accepts an 

invalid document

অারযেয নফরুরদ্ধ ককান 
ফেফস্থা কন়ো রফ মনে ক 
একটি অবফধ েস্তারফজ গ্রন 
কযরফ

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

For 30 or more 

cases in a 

month - 

Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year 

এক ভার ৩০ 
ফা িায কফন 
ভাভরা রর  - 
৬ ভা জনে 
ারনন এফং 
৫০ টিয কফন 
ভাভরা রর ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3

396

Chapter 

7:Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

অধ্যাে 7: 

পডিকরয়ণর 
গুণমায়ির জিয 
পডিকরণ 
অপায়রটর এবং 
ুপারডভর এর 
জিয ডিয়দড ডলকা

What action will be 

taken against the 

Operator accepts 

document which does 

not match with the 

demographic details of 

the resident

অারযেরযয নফরুরদ্ধ নক  
ফেফস্থা কন়ো  রফ মনে ক 
এভন  ননে স্বীকায করয মা 
ফানন্দায জনিানিক নফফযরণয 
ারে কভরর না

Waring letter will 

be issued

িকৃফাণী ে 
জানয কযা রফ

Operator ID will 

get blocked for 

72 hours

অারযেয 
আইনি ৭২ 
ঘন্টায জনে 
ব্ল্ক কযা রফ

For 30 or more 

cases in a 

month - 

Suspension for 6 

months and 

more than 50 

cases - 

Suspension for 1 

year 

এক ভার ৩০ 
ফা িায কফন 
ভাভরা রর  - 
৬ ভা জনে 
ারনন এফং 
৫০ টিয কফন 
ভাভরা রর ১ 
ফছরযয জনে 
ারনন

Operator will be 

Blacklisted for 1 

year

অারযেযরক ১ 
ফছরযয জনে 
ব্ল্োকনরে কযা রফ

3



397

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

__________ is 

appointed by the 

Authority or a 

Registrar for 

collecting 

demographic and 

biometric 

information of 

individuals under the 

Act.

আইয়ির অধ্ীি বযডিয়দর 
জিতাডিক এবং 
বায়োয়মডিক তথয ংগ্রয়র 
জিয কতৃড পক্ষ বা বরডজস্ট্রার 
কতৃড ক __________ 

ডিয়োগ করা ে।

Enrolling agency ডিবন্ধি ংস্থা CIDR
ন আই নি 

আয
Introducer নযচ়েোিা Operator অপায়রটর 1

398
Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

What is the length of 

enrolment ID?
পডিকরণ আইডড দদর্ঘডয ডক? 10 ১০ 12 ১২ 20 ২০ 28 ২৮ 4

399

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

_______ is persons 

authorised by 

Registrars to 

introduce residents 

who do not possess 

any of the prescribed 

supporting 

documents.

_______ ডিবন্ধক কতৃড ক 
অডধ্বাীয়দর যায়দর বকািও 
ডিধ্ডাডরত মথডিকারী 
দস্তায়বজ বিই তায়দর 
পডরচে কডরয়ে বদওোর 
জিয অিুয়মাডদত বযডি।

Operator অপায়রটর Introducer নযচ়েোিা Enrolling 

agency

নঞ্জকযণ 
এরজন্পী

Agency এয়জন্সী 2

400

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

______ is a certified 

personnel employed 

by enrolling agencies 

to execute the 

process of enrolment 

at the enrolment 

centers.

______পডিকরণ বকয়ে 
তাডকাভুডির প্রডিোটি 
চাায়িার জিয পডিকরণ 
এয়জডন্সগুডর দ্বারা ডিযুি 
একটি প্রতযডেত কমী।

Enrolling agency ডিবন্ধি ংস্থা Introducer নযচ়েোিা Operator অপায়রটর Registrar ডিবন্ধক 3

401

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

_____ is any entity 

authorised or 

recognised by the 

Authority for the 

purpose of enrolling 

individuals.

_____ বযডি িডথভুি 
করার উয়েয়লয কতৃড পক্ষ 
কতৃড ক অিুয়মাডদত বা 
স্বীকৃত বকাি ত্তা।

Introducer নযচ়েোিা Enrolling 

agency
ডিবন্ধি ংস্থা Agency ংস্থা Registrar ডিবন্ধক 4

402

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

______ is a certified 

personnel employed 

by enrolling agencies 

to operate and 

manage the 

enrolment centres.

______ একটি পডিকরণ 
এয়জন্সী  
চাায়িার এবং পডরচািার 
জিয িডথভুি এয়জডন্স দ্বারা 
ডিযুি একটি প্রতযডেত কমী।

Introducer নযচ়েোিা Operator অপায়রটর Supervisor ুপারভাইজর Registrar ডিবন্ধক 3

403
Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

What is the length of 

the UID?
ইউআইডড এর দদর্ঘডয কত? 10 ১০ 12 ১২ 15 ১৫ 28 ২৮ 2



404

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

First UID was 

assigned in which 

year?

প্রথম ইউআইডডটি বকাি 
বছয়র বরাে করা য়েডছ?

2009 ২০০৯ 2010 ২০১০ 2011 ২০১১ 2012 ২০১২ 2

405
Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

UIDAI was 

established in which 

year?

ইউআইডডএআই বকাি বছয়র 
প্রডতডিত য়েডছ?

2011 ২০১১ 2013 ২০১৩ 2015 ২০১৫ 2016 ২০১৬ 4

406

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Which organisation 

is responsible for 

issuing UID?

ইউআইডড জাডর করার 
জিয বকাি ংস্থা দােী?

Election 

Commission
ডিবডাচি কডমলি Planning 

Commission
পডরকল্পিা 
কডমলি DeitY ডডইআইটিওোই UIADI ইউআইডডএআই 4

407

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar is unique 

because:
আধ্ারটি অিিয কারণ:

No two residents 

will have the 

same Aadhaar 

number

বকািও 
বাডন্দারই একই 
আধ্ার িম্বর 
থাকয়ব িা

Only one city 

will have 

Aadhaar 

number

শুধ্ু একটি 
লয়রর 
ডভতয়রর 

ংখ্যা থাকয়ব

Both 1 and 2 

are correct 

১ এবং ২ 
উভেই ঠিক

None of the 

above

উপয়রর বকউই 
িা 1

408

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

What is the process 

of capturing resident 

data called?

অডধ্বাীয়দর তথয কযাপচার 
করার প্রডিো ডক?

Authentication প্রমাণীকরণ Enrolment নঞ্জকযণ Identification িািকরণ Presentation উপস্থাডপত বস্তু 2

409

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Resident is an 

individual who has 

resided in India for a 

period or periods 

amounting in all to 

___2 days or more in 

the twelve months 

immediately 

preceding the date 

of application for 

enrolment.

অডধ্বাী এমি একজি 
বযডি ডযডি আধ্ার 
পডিকরণ জিয আয়বদি 
করার তাডরয়খ্র আয়গ 
বায়রা মায় ___২ ডদি বা 
তার ববডল ময়ের জিয 
ভারয়ত ববা কয়রয়ছি।

32 ৩২ 61 ৬১ 123 ১২৩ 182 ১৮২ 4

410

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Which of the given is 

true about Aadhaar?
প্রদত্ত বকািটি আধ্ার 
ম্পয়কড  ঠিক ?

An individual can 

obtain multiple 

Aadhaar numbers 

একটি পৃথক 
একাডধ্ক আধ্ার 
িম্বর বপয়ত পায়রি

Aadhaar 

collects 

financial 

information of 

residents 

আধ্ার 
বাডন্দায়দর 
আডথডক তথয 
ংগ্র কয়র

Aadhaar can 

be used as 

Proof of 

Citizenship

আধ্ার 
িাগডরকত্ব 

প্রমাণ ডয়য়ব 
বযবার করা 
বযয়ত পায়র

Aadhaar 

enables 

resident’s 

identification 

subject to 

successful 

“Authentication

” 

আধ্ার ফ 
"প্রমাণীকরণ" এর 

জিয 
অডধ্বাীয়দর 
পডরচে ডবে 
ক্ষম কয়র

4

411

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar uses which 

of the given to 

identify the resident?

আধ্ার বকািটি 
অডধ্বাীয়দর ডচডিত করয়ত 
বযবার ে?

Photograph of 

the face
মুয়খ্র ছডব Fingerprints আঙ্গয়ুর ছাপ Iris

বচায়খ্র তারা 
বা মডণ All the given ব বদওো 4
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Which of the given is 

true about Aadhaar?
প্রদত্ত বকািটি আধ্ার 
ম্পয়কড  ঠিক?

It is just another 

card
এটা শুধ্ ু

আয়রকটি কাডড

Collect and 

record 

demographic 

and biometric 

information

জিতাডিক 
এবং 

বায়োয়মডিক 
তথয ংগ্র 
এবং বরকডড  

করুি

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

আধ্ার ব 
আইডড 

প্রডতস্থাডপত য়ব

Will collect 

profiling 

information 

such as caste, 

religion, 

language

বণডমাা তথয 
বযমি জাডত, ধ্মড, 
ভাা ইতযাডদ 
ংগ্র করয়ব

2

413

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

UIDAI enables 

universal identity 

infrastructure that 

any ID-based 

application like 

ration card, passport 

and so on can use. 

(TRUE or FALSE)

ইউআইডডএআই বডজিীি 
পডরচে পডরকাঠায়মায়ক 
মথডি কয়র বয বকািও 
আইডড-ডভডত্তক অযাডিয়কলি 
বযমি বরলি  কাডড , 
পায়পাটড  ইতযাডদ বযবার 
করয়ত পায়র। (ঠিক  
অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 1

414

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

UIDAI was started 

functioning as an 

attached office of 

Department of 

Electronics and 

Information 

Technology (DeitY). 

(TRUE or FALSE)

ইউআইডডএআই ইয়ক্ট্রডিক্স 
এবং ইিফরয়মলি 
বটকয়িাডজর 
(ডডআইটিওোই) ডবভায়গর 
একটি ংযুি অডফ 
ডায়ব কাজ শুরু কয়র। 
(ঠিক অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Cerifier is the 

personnel appointed 

by ____ for 

verification of 

documents at 

enrolment centres.

পডিকরণ বকেগুডয়ত িডথ 
যাচাইকরয়ণর জিয ______ 

দ্বারা ডিযুি কমীরা 
ডরফার ে।

Operator অপায়রটর Introducer নযচ়েোিা Registrars বরডজস্ট্রার Enrolling 

agency
পডিকরণ এয়জন্সী 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar Letter 

means a document 

for conveying the 

Aadhaar number to 

a resident.

আধ্ার পয়ের অথড একজি 
অডধ্বাীয়ক আধ্ার িম্বর 
বদওোর জিয একটি িডথ।

Aadhaar Letter আধ্ার পে CIDR
ন আই নি 

আয
UID ইউআইডড Aadhaar 

number
আধ্ার িম্বর 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar will be used 

to prove citizenship. 

(TRUE or FALSE)

িাগডরকত্ব প্রমাণ করার 
জিয আধ্ার বযবার করা 
য়ব। (ঠিক অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar will cover 

all residents of India. 

(TRUE or FALSE)

আধ্ার ভারয়ত ববাকারী 
ক অডধ্বাীয়দর 
আচ্ছাডদত করয়ব। (ঠিক 
অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

A resident can use 

Aadhaar for identity 

verification. (TRUE or 

FALSE)

একজি অডধ্বাী পডরচে 
যাচাইয়ের জিয আধ্ার 
বযবার করয়ত পায়রি। 
(ঠিক অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties  

অধ্যাে 8: অপরাধ্ 
এবং জডরমািা

Aadhaar is a 15-digit 

number. (TRUE or 

FALSE)

আধ্ার একটি ১৫-অংয়কর 
ংখ্যা। (ঠিক অথবা ভু)

TRUE ঠিক FALSE ভু 2
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator's/ 

Supervisor name and 

contact number 

should be 

mentioned in the 

escalation matrix.

অারযেরযয / 
ুাযবাইজারযয নাভ এফং 
কমাগারমারগয নম্বয 
একররন ভোনট্ররক্স উরিখ 
কযা উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Do not mention the 

Registrar name and 

Greviance Cell 

contact number in 

the escalation matrix. 

একররন ভোনট্ররক্স 
কযনজস্ট্রায নাভ এফং 
অনবরমাগ কররয 
কমাগারমারগয নম্বয উরিখ 
কযরফন না।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Agency 

name and code 

number should be 

mentioned in the 

escalation matrix. 

নঞ্জকযণ এরজনন্পয নাভ 
এফং ককাি নম্বয 
একররন ভোনট্ররক্স উরিখ 
কযা উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

এখারন নকছু আইরেভ কে়ো 
আরছ। এয ভরধে ককান 
নফফযণটি  একররন 
ভোনট্ররক্স মারফ?
1. ককরেয ঠিকানা
2. ইএ এয নাভ এফং ককাি
3. গ্রারকয নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো
4. ইউআইনিএআই 
কভৃকিৃায  নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো

i. and iii. ১ এফং ৩ i. and iv. ১ এফং ৪ i., iii., and iv. ১,৩ এফং ৪ i. and ii. ১ এফং ২ 4
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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.

এখারন কে়ো নকছু আইরেভ 
আরছ।
১. ককরেয  ঠিকানা
২. ইএ- য  নাভ এফং 
ককাি
৩. মৃেরফক্ষরকয নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো
৪.  ননফন্ধরকয  (কনািার 
অনপায) নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো

এগুনরয ভরধে ককানটি 
ফনধৃি ভোনট্ররক্স মারফ?
১. এফং ৩
১. এফং ৪.
১,৩, এফং ৪
১ এফং ২

i. and iii. ১ এফং ৩ i. and iv. ১ এফং ৪ i., iii., and iv. ১,৩ এফং ৪ i. and ii. ১ এফং ২ 3
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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?

এখারন নকছু আইরেভ কে়ো 
আরছ।
১. ককরেয ঠিকানা
২. অারযেয নাভ এফং 
কমাগারমাগ নম্বয
৩. মৃরফক্ষক নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো
৪. ননফন্ধরকয (নিার 
অনপায) নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো

এগুনরয ভরধে ককানটি 
একররন ভোনট্ররক্স মারফ?

i. and iii. ১ এফং ৩ i., ii. and iv. ১,২ এফং ৪ i., iii., and iv. ১,৩ এফং ৪ i. and ii. ১ এফং ২ 2
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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?

এখারন নকছু আইরেভ কে়ো 
আরছ।
১. ককরেয ঠিকানা
২. অারযেয নাভ এফং 
কমাগারমাগ নম্বয
৩. অনবরমাগ নম্বরযয 
কমাগারমাগ ংখো
৪. ননফন্ধরকয (কনািার 
অনপায) নাভ এফং 
কমাগারমাগ ংখো

এগুনরয ভরধে ককানটি 
একররন ভোনট্ররক্স মারফ?

i. and ii. ১ এফং ২ i., ii. and iv. ১, ২ এফং ৪ i., iii., and iv. ১, ৩ এফং ৪ i. ii., iii. and iv. ১, ২, ৩ এফং ৪ 4
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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.

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। আনায োস্কটি র 
ঠিক নফফৃনিটি নচনিি 
কযা।
১) অারযেরযয ফাইরক 
ভানবারফ নফরফচনা কযা 
উনচি এভননক মনে ফ়েস্ক 
নাগনযক এফং নবন্নবারফ 
ক্ষভ অনধফাী ়ে 
২) ফ়েস্ক নাগনযকরেয 
কক্ষরে অারযেয ককফর 
নাভ  ঠিকানা ংগ্র 
কযরি রফ
৩) ফ়েস্ক নাগনযকরেয 
কক্ষরে ফার়োরভনট্রক মন্ত্র  
ফার়োরভনট্রক্স নাক্ত কযরি 
না াযরর, অারযেয 
ঠিকানায প্রভাণ ংগ্র 
কযরফ 
৪) স্পিবারফ ফেনিিভটি 
নররখ অারযেয ফেনিিভ 
পরোগ্রাপ িুররফ ।

i and ii ১ এফং ২ ii and iii ২ এফং ৩ iv ৪ i ১ 4
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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 

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ । আনায োস্কটি 
র ঠিক নফফৃনিটি নচনিি 
কযা।
১) মনে ফার়োরভনট্রক 
নিবাই ফ়েস্ক নাগনযকরেয 
ফার়োরভনট্রক্স নাক্ত কযরি 
অক্ষভ ়ে িরফ অারযেয 
কপাৃ কোচায অনটি 
ফেফায কযরি রফ
২) ফ়েস্ক নাগনযকরেয 
কক্ষরে, অারযেযরক িারেয 
অগ্রানধকায ুনফধা কে়ো 
উনচি
৩) ফার়োরভনট্রক মন্ত্র মনে 
ফ়েস্ক নাগনযকরেয 
ফার়োরভনট্রক্স নাক্ত কযরি 
অক্ষভ ়ে িরফ মন্ত্রটি 
ফেফায করয ককফরভাে 
পরোগ্রাপ ফেফায করুন
৪) অারযেয ফায রঙ্গ 
ভানবারফ আচযণ কযরি 
রফ এভননক মনে ফ়েস্ক 

i and ii ১ এফং ২ ii and iii ২ এফং ৩ iv ৪ i ১ 1



430

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What is the purpose 

of Aadhaar retrieval 

process?

আধায ুনরুদ্ধায 
প্রনি়োটিয উরেে কী?

Residents may 

be in a hurry to 

link or seed their 

Aadhaar

অনধফাীযা 
িারেয আধায  
নরে ফা ীি 
দ্রুি কযরি 
চাইরি ারয

Letter does not 

reach the 

destination 

even after 90 

days 

৯০ নেরনয 
রয নচঠি 
গন্তফেস্থরর 
কৌুঁছা়ে না

Residents lose 

their EID/UID

অনধফাীযা 
িারেয 
ইআইনি / 
ইউআইনি 
ানযর়েরছ

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4

431

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

How many days does 

it take to generate 

Aadhaar?

আধায তিযী রি কি 
নেন রাগরফ?

upto 90 days 

from the day of 

Enrolment

নঞ্জকযরণয  নেন 
কেরক ৯০ নেন 
মৃন্ত

30 days from 

the day after 

verification of 

details is 

completed

নফস্তানযি 
মাচাইকযরণয 
নেরনয ৩০ 
নেরনয ভরধে 
ম্পন্ন র়েরছ

1 Week from 

the day of 

receipt of 

enrolment 

packet by 

UIDAI from 

the EA

ইএ  কেরক 
ইউআইনিএআই 
দ্বাযা 
িানরকাবুনক্ত 
োরকে প্রানপ্তয 
নেন কেরক 1 
প্তা

30 days from 

the day EA 

sends the 

enrolment 

packet to UIDAI 

ইএ-য  
ইউআইনিএআই 
কক  
নঞ্জকযরণয 
োকে কপ্রযরণয 
৩০ নেরনয ভরধে

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Delivery of Aadhaar 

takes up to 90 days.

আধায কিনরবানয রি ৯০ 
নেন মৃন্ত রারগ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What is the mode of 

delivery of Aadhaar?
আধায নফিযণ দ্ধনি নক? Through DHL 

service and email

নিএইচএর 
নযরলফা এফং 
ইরভইর এয ভাধেরভ

Download 

through 

Aadhaar 

webportal 

using 

registered 

mobile number

ননফনন্ধি 
কভাফাইর 
নম্বয 
ফেফায করয 
আধায 
র়েফরােৃাররয
  ভাধেরভ 
িাউনররাি 
করুন

Through 

Indian Postal 

Service

বাযিী়ে িাক 
নযরলফায 
ভাধেরভ

Both 2 and 3 উব়ে ২ এফং ৩ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

To which of the 

following numbers 

can a resident call to 

know the status of 

Aadhaar?

আধারযয কেো জানরি 
নীরচয ককান নম্বযটি কি 
একটি আফানক কপান 
কযরি ারযন?

1947 ১৯৪৭ 55563 ৫৫৫৬৩ 51969 ৫১৯৬৯ 1952 ১৯৫২ 3
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

A resident lost his 

Aadhaar letter and 

Enrolment ID -EID is 

available.  What is 

the process of 

requesting for 

Aadhaar status 

through SMS?

একজন অনধফাী িায 
আধায ে ানযর়ে কপরররছ 
এফং নাভকযরণয আইনি-
ইআইনি আরছ। এএভএ 
এয ভাধেরভ আধারযয নস্থনি 
জানায অনুরযারধয প্রনি়ো 
কী?

SMS 'UID STATUS 

< 14 DIGIT EID >' 

and send to 

51969

এএভএ 
'ইউআইনি 
েোো <১৪ 
নিনজে ইআইনি> 
এফং ৫১৯৬৯ এ 
াঠান

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > 

and send to 

51969

এএভএ 
'ইউআইনি 
েোো 
<২৮ নিনজে 
ইআইনি> 
এফং 
৫১৯৬৯ এ 
াঠান

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number> and 

send to 51969

এএভএ 
'ইউআইনি 
ইআধায  
<আধায>' 
<কভাফর 
ংখো> এফং 
৫১৯৬৯ এ  
াঠান

Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

A resident can SMS 

to 51969 to know 

the status of his 

Aadhaar.

একজন অনধফাী িায 
আধারযয অফস্থা জানরি 
৫১৯৬৯ এ এএভএ 
কযরি ারযন।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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? 

কযণু আধারযয জনে 
আরফেন করযরছন। নিনন 
একটি নঞ্জকযণ ককরে 
িায জনিানিক এফং 
ফার়োরভনট্রক নফফযণ 
নের়েরছন। নফস্তানযি নফফযণ 
প্রস্তুি করয কযণুয কারছ 
আধায াঠারি কিনেন 
রাগরফ ?

upto 40 days ৪০ নেন মৃন্ত upto 50 days ৫০ নেন মৃন্ত upto 70 days ৭০ নেন মৃন্ত upto 90 days ৯০ নেন মৃন্ত 4

438

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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? 

যাধা ১০ ক্লারয ছােী । 
নিনন যকানয ফৃনত্ত 
কপ্রাগ্রারভয উকায রাব 
করি চান । নিনন িায 
আধাযরক নস্করভয ারে মুক্ত 
কযায জনে িাডাহুরডা 
কযরছন মারি ক িায 
ডা চানরর়ে কমরি ারয। 
এই কক্ষরে নক কযা 
প্রর়োজন?

Tell Radha to be 

patient and wait 

for the process 

to be over

যাধারক তধমৃ 
ধযরি ফরুন এফং 
প্রনি়োটি কল 
়োয অরক্ষা 
করুন

Use the UID 

retrieval 

process to get 

the status her 

Aadhaar

ইউইনি 
ুনরুদ্ধায 
প্রনি়োটি 
ফেফায করয 
িায আধায 
এয অফস্থান 
ান

Nothing can 

be done to 

help Radha in 

this situation

এই 
নযনস্থনিরি 
যাধারক াামে 
কযায জনে 
নকছুই কযা 
মারফনা

Issue a new 

Aadhaar to 

Radha

যাধা কক একটি 
নিুন আধায 
জানয করুন

2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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?

একজন অনধফাী িায 
আধায কািৃ ানযর়েরছন, 
নকন্তু নিনন িায আধায 
নম্বয জারনন। নিনন িায 
ফেনক্তগি ই-কভইর 
আইনিরি িায ই-আধায 
করি চান। এই 
নযনস্থনিরি নিনন নক 
কযরফন?

Visit the 

enrolment 

centre and 

request them to 

download and 

send on his email

নঞ্জকযণ ককরে 
মান এফং িারেয 
ইরভর িাউনররাি 
করয াঠারি 
অনুরযাধ করুন

Visit the UIDAI 

website, 

download e-

aadhaar

ইউআইনিএআই
 র়েফাইরে 
মান, ই- 
আধায 
িাউনররাি 
করুন

It is not 

possible
এো ম্ভফ ন়ে Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

A resident lost both 

EID and UID 

numbers. Which of 

the following 

websites does he 

need to visit to 

retrieve his Aadhaar?

একজন ফানন্দা ইআইনি 
এফং ইউআইনি নম্বয 
উব়েই ানযর়ে কগরছ। 
ননরনাক্ত র়েফাইেগুনরয 
ভরধে ককানটি িায আধায 
ুনরুদ্ধারযয জনে িারক 
নযেৃন কযরি রফ?

https://resident.u

idai.net.in/find-

uid-eid

https://resident.
uidai.net.in/find-
uid-eid

https://residen

t.uidai.net.in/w

eb/resident/get

- Aadhaar-no

https://resid
ent.uidai.net.i
n/web/resid
ent/get- 
Aadhaar-no

https://eaadha

ar.uidai.gov.in/

https://eaadh
aar.uidai.gov.i
n/

None of the 

above

উরযয ককারনাোই 
 না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following 

information should 

you enter to 

download Aadhaar 

from the 

eaadhaar.uidai.gov.in

. as pdf format?

Eaadhaar.uidai.gov.in 
কেরক ননিএপ পযভোরে 
আধায  িাউনররাি কযরি 
ননননরনখি িেেগুনরয ভরধে 
ককানটি আনারক োনখর 
কযরি রফ।

EID number ইআইনি নম্বয Name নাভ
OTP received 

on registered 

mobile number

ননফনন্ধি 
কভাফাইর নম্বরয 
টিন  কর়েরছ

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Which of the 

following numbers 

can a resident call 

for any issue related 

to Aadhaar?

ননরনাক্ত নম্বযগুনরয ভরধে 
ককানটি আধায ম্পনকৃি 
ককান ভোয জনে 
একজন অনধফাী কপান 
কযরি ারয?

51969 ৫১৯৬৯ 1947 ১৯৪৭ 53363 ৫৩৩৬৩ 1950 ১৯৫০ 2

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/
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Keerthana has 

enrolled herself for 

Aadhaar. Which of 

the following 

websites can she 

visit to know the 

status?

কীেৃনা আধারযয জনে 
ননরজয নাভ ননেবুক্ত 
করযরছন । ননরনাক্ত 
র়েফাইেগুনরয ভরধে 
ককানটি কি ক িায 
কেো জানরি ারয?

https://eaadhaar.

uidai.gov.in/

https://eaadhaar
.uidai.gov.in/

http://uidai.gov

.in

http://uidai.
gov.in

aadhaar 

status.com

aadhaar 
status.com

Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

একজন অনধফাী িায 
আধায কািৃ ানযর়েরছন । 
িায কারছ শুধুভাে িায 
ইআইনি আরছ । ই-আধায 
করি ঠিক ধাগুনর 
অনুযন করুন।
১. র়েফাইেটি কেখুন
২. ইআইনি নম্বয নরখুন
৩. একটি কভাফাইর নম্বয 
নরখুন
৪. ই-আধায িাউনররাি 
করুন

I, II, III and IV ১, ২, ৩ এফং ৪ I, III, II and IV
১, ৩,২ 
এফং ৪

II, I, III and IV
১, ২, ৩ 
এফং ৪

III, II, I and IV ১, ২, ৩ এফং ৪ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

একজন অনধফাী িায 
আধায কািৃ ানযর়েরছন । 
নিনন িায ইউআইনি ফা 
আধায নম্বয জারনন । এই 
কক্ষরে ই-আধায করি 
ঠিক ধাগুনর অনুযন 
করুন।
১. র়েফাইেটি কেখুন
২. আধায নম্বয নরখুন
৩. একটি কভাফাইর নম্বয 
নরখুন
৪. ই-আধায িাউনররাি 
করুন

I, II, III and IV ১, ২, ৩ এফং ৪ I, III, II and IV
১, ৩,২ 
এফং ৪

II, I, III and IV
১, ২, ৩ 
এফং ৪

III, II, I and IV ১, ২, ৩ এফং ৪ 1

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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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

আধায নম্বয ধাযক 
ননননরনখি ককানটিয 
ভাধেরভ উমুক্ত র়েফাইে 
কেরক িায ননফনন্ধি 
কভাফাইরর আধায করি 
প্রর়োজন রফ?
১. ইআইনি নম্বয
২. ননফনন্ধি কভাফাইর নম্বয
৩. টিন

Only I শুধুভাে ১ Only II and III
শুধুভাে ২ 
এফং ৩

Only I and II
শুধুভাে ১ 
এফং ২

I, II and III ১, ২ এফং ৩ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Why does an 

operator need to 

know the UID/EID 

retrieval process?

ককন একজন অারযেযরক 
ইউআইনি / ইআইনি 
ুনরুদ্ধায প্রনি়ো জানরি 
রফ?

To generate 

Aadhaar for the 

first time for a 

resident

একটি অনধফাীয 
প্রেভফায আধায 
উৎন্ন কযায জনে

To remove 

duplicate data 

from the 

system

নরেভ কেরক 
িুনপ্লরকে 
িেে যারি

To generate 

Aadhaar 

number in 

case the 

resident has 

lost the 

Aadhaar

মনে 
অনধফাীয 
আধায ানযর়ে 
মা়ে, িারর 
আধায নম্বয 
তিনয কযরি 
রফ

To minimise 

errors while 

capturing data

কিো কোচায 
কযায ভ়ে 
ত্রুটিগুনর 
কভারনায জনে

3
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Retrieval may be 

required when the 

letter does not reach 

the destination even 

after 90 days

৯০ নেরনয রয নচঠিটি 
গন্তফেস্থরর না কৌুঁছরর 
ুনরুদ্ধারযয প্রর়োজন রি 
ারয

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Retrieval may be 

required when the 

Aadhaar number 

holder may have lost 

his or her Enrolment 

ID or Unique ID.

আধায নম্বয ধাযক িায 
নঞ্জকযণ আইনি ফা স্বিন্ত্র 
আইনি ানযর়ে কপররর 
ুনরুদ্ধারযয প্রর়োজন রি 
ারয।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

An Aadhaar number 

holder can also get e-

Aadhaar printed 

from a Permanent 

Enrolment Center. 

একজন আধায নম্বয ধাযক 
একটি স্থা়েী নঞ্জকযণ ককে 
কেরক ই-আধারযয ভুিণ 
করি ারয।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1

451

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In which of the 

following cases, UID 

retrieval process is 

helpful?

ননননরনখিগুনরয ভরধে 
ককানটি ইউআইনি 
ুনরুদ্ধায প্রনি়ো া়েক?

Resident lost the 

Aadhaar

অনধফাী আধায 
ানযর়েরছন

The resident is 

in a hurry to 

link his 

Aadhaar to the 

service 

অনধফাী 
িায 
আধাযটি 
নযরলফায  
কমাগ কযায 
িাডা়ে আরছ

The Aadhaar 

does not reach 

its destination 

even after 90 

days

৯০ নেরনয 
রয 
আধাযটি 
গন্তফেস্থরর 
কৌুঁছা়ে না

All of the above উরযয ফগুররা 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What is the Full from 

of  PEC?
নইন-য ুরযা পভৃ নক? Pre-Enrolment 

Card

প্রাক-নঞ্জকযণ 
কািৃ

Permanent 

Enrolment 

Centre

স্থা়েী 
নঞ্জকযণ  
ককে

Pre-Enrolment 

Centre

প্রাক- 
নঞ্জকযণ ককে

Public 

Enrolment 

Centre

াফনরক 
নঞ্জকযণ ককে

2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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?

একটি গ্রাক কফা 
প্রোনকাযী কিৃৃক নজজ্ঞানি 
নকছু ননযাত্তায প্রশ্নগুনরয 
উত্তয কে়োয য একটি 
আধায নম্বয ধাযক িায 
আধায করি কর কযরি 
ারয এভন কোর-ফ্রী নম্বয 
কী?

1947 ১৯৪৭ 1950 ১৯৫০ 1974 ১৯৭৪ 1984 ১৯৮৪ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Agency 

should use one 

password for 

multiple set of 

Operator IDs 

working under them

এনরযাররভন্ট এরজনন্পয 
িারেয অধীরন কাজ কযা 
অারযেয আইনিগুনরয 
একানধক করেয জনে 
একটি া়োিৃ ফেফায 
কযা উনচি।

YES াুঁ NO না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Agency 

should avoid force 

capture of 

biometrics of 

operators/supervisor 

during their on-

boarding

নঞ্জকযণ এরজনন্প অারযেয 
/ ুাযবাইজারযয  অন-
কফানিৃং োকাকারীন কজায 
করয ফার়োরভনট্রক্স কন়ো 
এডান।

YES াুঁ NO না 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Staff 

should enter N/A or 

NA in fields where 

Resident has not 

provided any data.

অনধফাী ককান িেে 
যফযা না করয োকরর  
ননফন্ধন কভীরক N/A ফা 
NA এ প্ররফ কযরি রফ।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

_____ need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility 

before any fresh 

enrolment to 

minimize the 

rejections.

প্রিোখোন কভারনায জনে 
ককান নিুন নঞ্জকযরণয  
আরগ _____  এয 
প্রর়োজন নি়েবারফ 
'আধায  ুনফধা ন্ধান' ' 
ফেফায কযা উনচি  ।

Operators/Superv

isor

অারযেয / 
ুাযবাইজায

Subscribers েেফৃন্দ Introducers নযচ়েোিা Registrars ননফন্ধকগণ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Staff 

should make sure 

_____ to share 

mobile number in 

during the 

Enrolment/Update.

নঞ্জকযণ / আরিরেয 
ভ়ে নঞ্জকযণ কভীরক 
কেখরি রফ কম  _____ 
অফেই িায কভাফাইর 
নম্বযটি কে়ে ।

Registrars ননফন্ধকগণ Introducers নযচ়েোিা Residents অনধফাীফৃন্দ Subscribers েেফৃন্দ 3
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Staff 

should deny any 

resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception 

and poor quality 

finger prints.

ফেনিিভ ফার়োরভনট্রক্স এফং 
খাযা ভারনয আঙ্গরুরয 
ছারয  কক্ষরে নঞ্জকযণ 
কভীয ননেবুনক্তয জনে 
ককান অনধফাীরক 
অস্বীকায কযা উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Staff 

should not ask for 

any payment from 

the resident for fresh 

enrolment.

নঞ্জকযণ কভীয  নিুন 
ননেবুনক্তয জনে অনধফাীয 
কেরক ককান অরেৃ চা়ো 
উনচি ন়ে।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment Staff 

should not re-enrol 

residents without 

checking status of 

earlier enrolments of 

resident.

নঞ্জকযণ কভী অনধফাীরেয 
ূফৃিন ননর়োরগয নস্থনি 
মাচাই না করয 
অনধফাীরেয ুনযা়ে 
নঞ্জকযণ কযরফ না।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Give priority 

treatment to 

Differently abled, 

senior citizens, 

pregnant ladies 

residents.

নবন্নবারফ ক্ষভ , ফ়েস্ক 
নাগনযক, গবৃফিী 
ভনরারেয ুনফরধয 
অগ্রানধকায নেন।

TRUE ঠিক FALSE বুর 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। িারেয ভরধে ঠিক 
ককানো ?
১. ফার়োরভনট্রকরয 
ফেনিিভ এফং খাযা 
ভারনয আঙ্গরুরয ছারয 
কক্ষরে ননেবুনক্তয জনে 
ককান অনধফাীরক 
অস্বীকায করুন
২. ফার়োরভনট্রক ফেনিিভ 
কক্ষরে নঞ্জকযরণয জনে 
অনধফাী কেরক নকছু অেৃ 
চান 
৩. অনধফাীরেয ূফৃিন 
িানরকাবুনক্তয নস্থনি মাচাই 
না করয অনধফাীরেয 
ুনযা়ে নঞ্জকযণ কযরফন না
৪. নবন্নবারফ ক্ষভ , 
ফ়েস্ক নাগনযক, গবৃফিী 
ভনরারেয ুনফরধয 
অগ্রানধকায নেন।

iii. and iv  ৩ এফং ৪ ii. and iv.  ২ এফং ৪ i. and ii.  ১ এফং ২ i. and iv.  ১ এফং ৪ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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.

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। িারেয ভরধে ঠিক 
ককানটি?
১. একানধক অারযেয 
আইনি করেয জনে একটি 
া়োিৃ ফেফায কযরফন 
না।
২. অারযেয / 
ুাযবাইজারযয 
ফার়োরভনট্ররকয কপাৃ 
কোচায ক্ষভ করুন।
৩. ককান েটুি 
অারযেরযয একই 
অারযেয আইনি রফ না 
৪. অারযেয / 
ুাযবাইজাযরক অরনেয 
র়ে নঞ্জকযণ াইন অপ 
কযায অনুভনি নেন।

iii. and iv. ৩ এফং ৪ ii. and iv. ২ এফং ৪ i. and iii. ১ এফং ৩ i. and iv. ১ এফং ৪ 3
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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 

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। িারেয ভরধে ঠিক 
ককানটি?
১. প্রিোখোন কভারনায 
জনে ককান নিুন 
নঞ্জকযরণয  আরগ ননফন্ধক 
নি়েবারফ 'আধায  ুনফধা 
ন্ধান' ফেফায কযা উনচি 
 ।
২. কভাফাইর নম্বয এফং 
ইরভর আইনি কে়োয জনে 
 অনধফাীরক উৎানি 
করুন।
৩. ইউআইনিএআই কেরক 
আধায তিযী ়োয 
এএভএ প্রানপ্তয য ই-
আধায িাউনররাি কযায 
জনে  অনধফাীরক জানান 
৪. নঞ্জকাযরণয জনে 
অনধফাী কেরক ককান 
অরেৃ চাইরফন না।

i., iii. and iv. ১, ৩ এফং ৪ ii., iii. and iv. ২, ৩ এফং ৪ i. and iii. ১ এফং ৩ i. and iv. ১ এফং ৪ 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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.

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। িারেয ভরধে ঠিক 
ককানটি?
১. অনে কাউরক আনায 
কযা নঞ্জকযরণয জনে 
াইন ইন কযরি অনুভনি 
কেরফন না।
২. অনেরেয দ্বাযা কযা 
নঞ্জকযরণয জনে আনন 
াইন ইন কযরফন না।
৩. অনধফাী ককান িেে 
প্রোন না করয োকরর  N 
/ A ফা NA োনখর করুন
৪. নঞ্জকযরণয করল 
আনায ননরজয আঙ্গরুরয 
ছা নেন।

i., iii. and iv. ১, ৩ এফং ৪ ii., iii. and iv. ২, ৩ এফং ৪ i. and iii. ১ এফং ৩ i. ii. and iv. ১, ২ এফং ৪ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

এখারন নকছু নফফৃনি কে়ো 
আরছ। িারেয ভরধে ঠিক 
ককানটি ?
১. নঞ্জকযরণয  আরগ 
এফং ভর়ে অনধফাীরেয 
নঞ্জকযরণয প্রনি়ো ংনক্ষপ্ত 
বারফ ফুনঝর়ে নেন ।
২. অনাফ়েস্ক কক্ষেগুনর 
খানর কযরখ নেন কমখারন 
অনধফাী দ্বাযা ককান িেে 
প্রোন কযা ়েনন ।
৩. ভুরখয ছনফ কোচারযয 
জনে ফেফহৃি কেনফর 
রোম্পটি আইনয 
কোচারযয ভ়ে ুইচ অন 
কযরি রফ ।
৪. আধায ক্লার়েরন্ট আনায 
ননরজয ুাযবাইজারযয 
অারযেয আইনি নের়ে 
রগইন করুন ।

i., iii. and iv. ১, ৩ এফং ৪ ii., iii. and iv. ২, ৩ এফং ৪ i., ii. and iii. ১, ২ এফং ৩ i. ii. and iv. ১, ২ এফং ৪ 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should allow other 

operator to login on 

his/her enrolment 

client using his/her 

Login Credential.

অারযেয/ুাযবাইজায 
কেয অনে অারযেযরক 
িায রগইন কিরিনন়োর 
ফেফায করয িায 
নঞ্জকযণ ক্লার়েরন্ট রগইন 
কযরি অনুভনি কে়ো 
উনচি।

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should   ___________  

password frequently to 

avoid fraud .

জানর়োনি এডারি অারযেয 
/ ুাযবাইজারযয  ঘন ঘন  
া়োিৃ ___________ 
কযা উনচি।

Change নযফিৃন Not change নযফনিৃি না Forget বুরর মান All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What should be the 

ideal frequency for 

Operator sync?

অারযেয নরেয জনে আেৃ 
ুনযাফৃনত্তয ভ়ে  নক ়ো 
উনচি?

Daily তেননক Monthly ভানক Yearly ফাৎনযক 6 Months ৬ ভা 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should follow 

________ procedure to 

perform the Enrolment 

/ Update Processs?

অারযেয/ুাযবাইজায কক 
নঞ্জকযণ/আরিে প্রনি়ো 
ম্পােরনয জনে ________ 
দ্ধনি অনুযণ কযা উনচি?

Standard Operator েোন্ডািৃ অারযেয Any কম ককারনা Medical কভনিরকর Customer 

Satisfaction
গ্রাক ন্তুনি 1

472

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Any document can be 

used as Valid PoI and 

PoA document which 

resident provides?

অনধফাী দ্বাযা প্রেত্ত কম ককান 
েস্তারফজ তফধ নআই এফং 
নএ েস্তারফজ নারফ 
ফেফায কযা কমরি ারয?

YES াুঁ NO না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case any fellow 

Operator/Supervisor 

performs any fruad 

during the 

Enrolment/Update 

Process who needs to 

be informed?

মনে ককারনা কাযী 
অারযেয/ুাযবাইজায 
ককান নঞ্জকযণ/ আরিে 
প্রনি়োয ভ়ে ককান 
জানর়োনি করয োরকন িরফ 
কারক জানারি রফ ?

Authority কিৃৃক্ষ Resident অনধফাী Police ুনর Local MP/MLA
স্থানী়ে এভন / 
এভএরএ

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

The enrolment files or 

backup should be 

stored as per the 

guidelines prescribed 

by ?

নঞ্জকযণ পাইরগুনর ফা 
ফোকআগুনর কায  ননরেৃনি 
ননরেৃনকা অনুমা়েী ংযক্ষণ 
কযা উনচি?

Authority কিৃৃক্ষ Resident অনধফাী Police ুনর Family নযফায 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Biometric Exception 

case should be signed 

off by the Enrolment 

Staff as per his/her 

feeling towards the 

resident? 

ফার়োরভনট্রক ফেনিিভ ভাভরা়ে 
নঞ্জকযণ কভী অনধফাীয 
প্রনি িায অনুবূনি অনুমা়েী 
ননস্পনত্ত কযরফন ?

Correct ঠিক Incorrect বুর After due 

dilegence
অধেফার়েয রয None of the 

above

উরযয ককারনাোই 
 না

3
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

GPS Coordinate of the 

Enrolment/Update 

device needs to be 

taken at what 

frequency?

ককান নফ্ররকার়েনন্পরি 
নঞ্জকযণ/আরিে মরন্ত্রয 
নজনএ ককাঅনিৃরনে ননরি 
রফ?

Daily before 

starting the 

Enrolment/Update 

Activity

 তেননক 
নঞ্জকযণ/আরিে 
কামৃকরা শুরু 
কযায আরগ

At end of the 

day once all the 

activities are 

complete

নেরনয করল 
মখন ভস্ত 
কামৃিভ 
মূ্পণৃ র়ে 
কগরছ

Once in a month ভার একফায
while purchasing 

the Enrolment 

Device

নঞ্জকযন মন্ত্র 
ককনায ভ়ে

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Can a 

Operator/Supervisor 

work on multiple 

Enrolment/Update 

machines using same 

login ID?

একই রগইন আইনি ফেফায 
করয একানধক 
নঞ্জকযণ/আরিে কভনরন 
ককারনা  
অারযেয/ুাযবাইজায কাজ 
কযরি ারযন নক ?

YES াুঁ NO না YES till the time 

it is detected 

োুঁ মিক্ষন 
নাক্ত কযা না 
়ে

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

2

478

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should use same 

password for all his 

account as a best 

practice?

অারযেয/ুাযবাইজায কেয 
িায ফ একাউরন্টয জনে 
কযা অবো নররফ একই 
া়োিৃ ফেফায কযা 
উনচি?

No, the password 

should be changed 

frequently

না, া়োিৃটি 
প্রা়েই নযফিৃন 
কযা উনচি

Yes, to 

remember and 

easy usage

োুঁ, ভরন 
যাখা এফং 
জ 
ফেফারযয জনে

As per his/her 

convinience

িায ুনফধা 
অনুমা়েী

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case of any fraud, 

Operator/Supervisor 

should ask resident 

money?

ককারনা জানর়োনিয কক্ষরে, 
অারযেয/ুাযবাইজায 
অনধফাীয কারছ  োকা 
চাইরি ারয নক ?

No, fraud should 

be reported to the 

Authority

না, জানর়োনি 
কিৃৃক্ষরক নযরােৃ 
কযা উনচি

Yes, the fraud 

enrolment/updat

e should be 

complete

োুঁ, জানর়োনি 
নঞ্জকযণ  / 
আরিে 
মূ্পণৃ ়ো 
উনচি

Nobody should 

be informed

কাউরক জানারনা 
উনচি ন়ে

None of the 

above

উরযয ককারনাোই 
 না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

All the 

Enrolment/Update 

related files/backup 

should be stored in any 

device and given to 

other Operator?

ভস্ত নঞ্জকযন/আরিে 
ম্পনকৃি পাইর/ফোকআ কম 
ককান নিবাইর ংযক্ষণ 
কযা এফং অনে অারযেযরক 
কে়ো উনচি?

No, the backup 

should be secure

না, ফোকআ 
ননযাে ়ো 
উনচি

Yes, for them to 

upload using 

your credential

োুঁ, িারেয 
জনে আনায 
ংাে 
ফেফায করয 
আররাি করুন

None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

After completing GPS 

sync, device can be 

taken to any other 

place to perform the 

enrolment?

নজনএ নে ম্পন্ন কযায 
রয, নঞ্জকযণ কযায জনে 
মন্ত্রটি  অনে ককান জা়েগা়ে 
ননর়ে মা়ো মা়ে নক?

NO না YES াুঁ As per his/her 

convinience

িায ুনফধা 
অনুমা়েী

All the given 

options
ভস্ত কে়ো নফকল্প 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case resident 

request to add one of 

his relative's finger 

print for his/her 

enrolment, should this 

be allowed?

মনে ককারনা অনধফাী িায 
নঞ্জকযরণয জনে িায 
আমীর়েয আঙ্গরুরয ছা কমাগ 
কযায জনে অনুরযাধ করয, 
িারর নক এই অনুভনি 
কে়ো উনচি?

YES াুঁ NO না 2

483

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Any resident can be 

enrolled as an 

Biometric Exception 

case to avoid the finger 

prints?

আঙ্গরুরয ছা এডারি ককান 
অনধফাীরক ফার়োরভনট্রক 
ফেনিিভ ঘেনা নারফ 
িানরকাবুক্ত কযা কমরি ারয 
নক ?

No না Yes াুঁ As per his/her 

convinience

িায ুনফধা 
অনুমা়েী

All the given 

options
ভস্ত কে়ো নফকল্প 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Enrolment/Update 

Client should be 

tampered, if it is not 

working or showing 

some error?

নঞ্জকযণ/আরিে ক্লার়েরন্ট 
নযফিৃন কযা উনচি, মনে 
টি কাজ না করয অেফা 
রি নকছু ত্রুটি কেখা মা়ে?

Yes াুঁ No না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Photo of Photo can be 

taken while enroling 

any resident?

ককারনা  অনধফাীয  
নঞ্জকযরণয ভ়ে ছনফয ছনফ 
কিারা মারফ নক ?

No না Yes াুঁ 1

486

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What should not be 

taken in place of photo 

of the resident while 

performing Aadhaar 

update?

আধায আরিে কযায ভ়ে 
অনধফাীয ছনফয জা়েগা়ে নক 
কযা উনচি ন়ে?

Photo of Photo ছনফয ছনফ Photo of Gods ঈবরযয ছনফ Photo of Animal প্রাণীয ছনফ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

What language should 

not be used while 

filling the resident data 

?

অনধফাীয িেে ূযণ কযায 
ভ়ে ককান বালা ফেফায 
কযা উনচি ন়ে?

un parliamentary অংেী়ে English ইংরযনজ Hindi ননন্দ All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Strict action would be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

perform any of these 

activities?

অারযেয / ুাযবাইজারযয 
নফরুরদ্ধ এই কারজয ককান 
গুনরয জনে করঠায ফেফস্থা 
গ্রণ কযা রফ ?

take photo of 

photo OR photo of 

animal

 ছনফয ছনফ ফা 
প্রাণীয ছনফ িুরুন

use un-

parliamentary 

language 

অ-ংেী়ে 
বালা ফেফায 
করুন

None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Any resident above 5 

years in age can be 

enrolled as an "Child"  

to avoid taking finger 

prints?

আঙ্গরুরয ছা গ্রণ এডারনায 
জনে ৫ ফছরযয কফন ফ়েরয 
ককারনা অনধফাীরক  একটি 
"নশু" নররফ নঞ্জকযণ কযা 
কমরি ারয?

Yes াুঁ No না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

All the children below 5 

years in age should be 

forced to give 

fingerprints?

৫ ফছরযয কভ ফ়েী ফ 
নশুরক আঙ্গরুরয ছা কেফায 
জনে কজায কযা উনচি?

No না yes াুঁ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case of Child 

Enrolment, 

Operator/Supervisor 

should become their 

parent or guardian for 

Enrolment?

নশুয  নঞ্জকযরণয  কক্ষরে, 
অারযেয/ুাযবাইজায কক 
নঞ্জকযরণয  জনে িারেয 
নিা/ভািা ফা অনববাফক 
়ো উনচি?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should act as Head of 

Family in case the 

resident does not have 

valid document?

মনে ককান তফধ ননে না 
োরক িরফ 
অারযেয/ুাযবাইজাযরক 
নযফারযয প্রধান নররফ কাজ 
কযরি রফ?

TRUE ঠিক FALSE বুর None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

News paper or any 

blanck paper can be 

used as supporting PoI 

and PoA

ংফােে ফা ককান পাুঁকা 
কাগজ নআই  এফং নএ  
ভােৃক নারফ ফেফায কযা 
কমরি ারয|

TRUE ঠিক FALSE বুর None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

Both 1 and 2 উব়ে ১ এফং ২ 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case Incorrect 

document/blank 

paper/news paper is 

used for Enrolment 

purpose by the 

Operator what will 

happen? 

মনে বুর েস্তারফজ/খানর 
কাগজ/ংফােে অারযেয 
দ্বাযা নঞ্জকযরণয উরেরে 
ফেফায কযা ়ে িরফ নক 
রফ?

Enrolment will be 

rejected

নঞ্জকযণ প্রিোখোন 
কযা রফ

Strict action 

against the 

Operator will be 

taken 

অারযেরযয 
নফরুরদ্ধ করঠায 
ফেফস্থা কন়ো 
রফ

None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

All the given 

options

ভস্ত কে়ো 
নফকল্প

4
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Whose Mobile Number 

or Email should be 

added while 

performing Aadhaar 

Enrolment?

আধায নঞ্জকযরণয  ভ়ে 
কায কভাফাইর নম্বায ফা 
ইরভইর কমাগ কযা উনচি?

Resident অনধফাী Operator/Supervi

sor

অারযেয / 
ুাযবাইজায

Local 

representative
স্থানী়ে প্রনিনননধ None of the 

above

উরযয ককারনাোই 
 না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator can use mix 

biometric  while 

performing Aadhaar 

Enrolment?

আধায নঞ্জকযরণয ভ়ে 
অারযেয নভশ্র ফার়োরভনট্রক 
ফেফায কযরি ারয?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

can take money from 

the resident and write 

any information in the 

Enrolment Client?

অারযেয/ুাযবাইজায 
ককান অনধফাী ফেনক্তয কাছ 
কেরক োকা ননর়ে নঞ্জকযণ 
ক্লার়েরন্ট কম ককান িেে 
নরখরি ারয?

No না Yes াুঁ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Photocopy of Proof of 

Identity and Proof of 

Address can be used in 

case the resident 

wants?

অনধফাী চাইরর ফেনক্তগি 
নযচ়ে এফং ঠিকানায 
প্রভারণয পরোকন ফেফায 
কযা কমরি ারয?

No, Original 

Document needs 

to scanned

না, ভূর েস্তারফজ 
স্কোন কযায 
প্রর়োজন

Yes, any 

document can 

be used

োুঁ, কম ককান 
েস্তারফজ 
ফেফায কযা 
মারফ

None of the 

above

উরযয 
ককানোই না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

should keep the Hard 

Copy of the PoI and 

PoA after the 

Enrolment is complete?

নঞ্জকযণ মূ্পণৃ ়োয রয 
অারযেয/ুাযবাইজায কক 
নআই  নএ এয ািৃ 
কন যাখা উনচি?

No hard copies 

should be kept

ককান ািৃ কন 
যাখা মারফ না

Yes hard copy 

should be kept 

safely

োুঁ ািৃ কন 
ননযারে যাখা 
উনচি

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

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

আধায নঞ্জকযণ এফং 
আরিে কযায ভ়ে ননরনাক্ত 
কামৃিভগুনরয ভরধে ককানটি 
এনডর়ে মা়ো উনচি?
(১) ছনফয ছনফ কিারা 
(২) ঈবরযয ছনফ কিারা 
(৩) শুরেয ছনফ কিারা 
(৪) অনধফাীয ছনফ কিারা

All the given option ভস্ত প্রেত্ত নফকল্প (i) , (ii) and (iii)
(১) , (২) 
এফং (৩)

(ii) and (iii)
 (২) এফং 
(৩)

None of the 

above

উরযয ককানোই 
না

2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Which of the following 

is a valid PoI 

Document?

(i) Driving Licience

(ii) Voter ID

(iii) Office ID

(iv) Visiting Card

নীরচয ককানটি একটি তফধ 
নআই েস্তারফজ ?
(১) ড্রাইনবং রাইরন্প
(২) কবাোয আইনি
(৩) অনপ আইনি
(৪) নবটিং কািৃ

Both (i) and (ii)
উব়ে (১) এফং 
(২)

Only (iii) and (iv)
শুধুভাে (৩) 
এফং (৪)

Only i শুধুভাে ১ None of the 

above

উরযয ককারনাোই 
 না

1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case the resident 

wants his/her 

Biometric can be 

changed or mixed with 

any other resident?

মনে অনধফাী চান কম িায 
ফার়োরভনট্রক নযফিৃন কযা 
কাক ফা অনে ককারনা 
অনধফাীয ারে কভারনা 
কাক ?

Yes াুঁ No না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

In case 6 years old 

resident request to 

perform Child 

Enrolment should this 

be allowed?

মনে ৬ ফছয ফ়েী অনধফাী 
ফাচ্চায নাভকযরণয আরফেন 
কযরি চান িরফ নক িারক 
অনুভনি কে়ো উনচি?

YES, as it is 

requested by the 

resident

োুঁ, কমভন 
অনধফাী দ্বাযা 
অনুরযাধ কযা ়ে

No, as he/she is 

above 5 years in 

age

না, কমরিু 
ফ়ে ৫ 
ফছরযয কফন

Both the 

options are 

incorrect

উব়ে নফকল্পই  
বুর

2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator/Supervisor 

can take photo of 

photo instead of the 

actual photo of the 

resident in case the 

resident request?

অনধফাীয অনুরযারধ 
অারযেয/ুাযবাইজায িায 
আর ছনফয ফেরর ছনফয 
ছনফ িুররি ারযন নক?

Yes াুঁ No না 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

The scan copies of PoI 

and PoA can be kept in 

a separate folder by 

the Operator?

অারযেয কিৃৃক একটি ৃেক 
কপাল্ডারয নআই  এফং 
নএ  এয স্কোন 
অনুনরনগুনর যাখা মারফ?

No না Yes াুঁ 1
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Blanck pages can also 

be used as PoI and PoA 

document in case 

required?

প্রর়োজরন পাুঁকা কাগজ  
নআই এফং নএ েস্তারফজ  
নররফ ফেফায কযা মারফ?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2

507

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Resident should not be 

informed in case the 

Operator/Supervisor 

enters any information 

which is not mentioned 

on the Form

অারযেয / ুাযবাইজায 
মনে পরভৃ উরিখ কনই এভন 
ককান িেে প্ররফ করয 
িারর অনধফাীরক জানারনা 
উনচি ন়ে|

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Tampered Machine can 

be used to perform 

Enrolment/Update to 

earn money?

োকা উাজৃন কযায জনে 
েোম্পািৃ কভনন 
নঞ্জকযণ/আরিে কযায জনে 
ফেফায কযা কমরি ারয ?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2
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Chapter 9: 
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the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Should the Operator 

sign off any enrolment 

done by other 

Operator without 

checking?

অারযেয কচক না করয অনে 
ককান অারযেয কিৃৃক 
ককান নঞ্জকযণ াইন অপ  
কযরি ারয?

No না Yes াুঁ 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud

অধ্যাে 9 : গ্রাক-

ন্তুডির ডদকটিয়ক 
উন্নত করয়ত এবং 
প্রতারণা ও দিুীডত 
এডায়ত 
িডথভুডিকরণ 
স্টায়ফর জিয 
ডিয়দড ডলকা

Operator can write 

his/her own Mobile 

Number should be 

mentioned in the 

Enrolment Client rather 

than the resident 

mobile number?

অারযেয অনধফাীয কপান 
নম্বারযয জা়েগা়ে ননরজয 
কভাফাইর নম্বায নঞ্জকযণ 
ক্লার়েরন্ট উরিখ কযরি ারয?

TRUE ঠিক FALSE বুর 2




































































































































































































































































































































































































































































































