
নতুন ভভোটোর আইডি কোিড  করোর ডনয়ম ২০২১ 

আপনার বয়স যদি ১৬ হয়য় থায়ে, আপদন নতুন জাতীয় পদরচয়পত্র বা ভ াটার আইদি োিড  েরার জনয 
অনাইয়ন ভরদজয়েলন েরয়ত পারয়বন। আজ আদি ভিখায়বা, দে ায়ব আপদন দনয়জই ভিাবাই বা 
েদিউটায়রর সাহায়যয আপনার জাতীয় পদরচয়পয়ত্রর জনয দনবন্ধন (NID Online Registration) েরয়বন। 

জোতীয় পডরচয়পত্র/ ভভোটোর আইডি করোর জনয যো প্রয়য়োজন 

নযোলনো আইডি কোিড  আপয়িট একটি চমোন প্রডিয়ো। আপডন অনোইয়ন ভযয়কোয়নো ময় জোতীয় পডরচয়পত্র 
ডনবন্ধয়নর জনয আয়বদন করয়ত পোয়রন। 

How to apply for NID Card in Bangladesh Online 

আপডন যডদ বোাংোয়দয়লর নোগডরক ন ডকন্তু এখয়নো ডনবডন্ধত নো ন, যডদ আপনোর বয় 10 বছর বো তোর 
ভবডল য় ডকন্তু এখয়নো জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর জনয ডনবডন্ধত নো ন, তোয় অনোইয়ন ফমডটি পূরণ কয়র নতুন 
জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর জনয আয়বদন করয়ত  পোরয়বন। 

 

তোরপর আপনোর আয়বদন াংডিষ্ট উপয়জো / থোনো ডনবডোচন অডফয় প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র  জমো ডদন। 
পরবতীয়ত আপনোর ব তথয যোচোই ভলয় আপনোর ছডব ও আঙ্গয়ুর ছোপ (বোয়য়োয়মডিক তথয) প্রদোয়নর জনয 
িোকো য়ব। 

  

https://en.eservicesbd.com/2021/08/nid-online-registration.html
https://1.bp.blogspot.com/-nJ5NRfRmYFI/YSaX0Og1e3I/AAAAAAAADN0/YBpCSA9zw4MLT7V4YQHmM_uCbQ7z2vS0ACLcBGAsYHQ/s700/apply-for-nid-card.jpg


আপনোর ডনম্নডডখত ভযোগযতো থোকয়ত য়ব: 

বোাংোয়দয়লর নোগডরক য়ত য়ব। 

বয় 10 বছয়রর কম নয়। 

পূয়বড জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর জনয ডনবন্ধন করো য়ডন। 

নতুন ভভোটোর ওয়োর জনয ডক ডক কোগজ পত্র োগয়ব? 

অনোইয়ন আয়বদন করোর পর, আয়বদয়নর ডপ্রন্ট কডপ ও ডনয়মোক্ত প্রয়য়োজনীয় কোগজপয়ত্রর ফয়টোকডপ াংডিষ্ট 
ডনবডোচন অডফয় জমো ডদয়ত য়ব। 

অনোইন জমো ভদওয়ো ফয়মডর ডপ্রন্ট কডপ 

S.S.C. অথবো মমোয়নর োটিড ডফয়কট (বয় প্রমোয়ণর জনয) 

জন্ম নদ (বয় প্রমোয়ণর জনয) 

পোয়পোটড  / ড্রোইডভাং োইয়ন্স / টিন োটিড ডফয়কট (বয় প্রমোয়ণর জনয) 

বোবো, মো, স্বোমী/স্ত্রীর আইডি কোয়িড র ফয়টোকডপ (অবলযই) 

ইউটিডটি ডবয়র কডপ/বোড়ি ভো়িোর রডদ/য়োডডাং টযোক্স রডদ (ঠিকোনোর প্রমোণ ডয়য়ব) 

নোগডরকত্ব নদ (প্রয়যোজয ডোয়ব) 

নতুন ভভোটোর আইডি কোিড  করোর ডনয়ম | Online NID Registration 

অনোইয়ন নতুন ভভোটোর আইডি কোিড  করোর আয়বদন অতযন্ত জ এবাং াংডিপ্ত প্রডিয়ো। আপনোর বযডক্তগত 
তথয ডদয়য় অনোইয়ন আয়বদন কয়র প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র আপনোর ডনকটস্থ ডনবডোচন অডফয় জমো ডদন। 
আপনোর আয়বদনটি ভভডরডফয়কলন ভলয় আপনোয়ক ছডব ও আঙ্গয়ুর ছোপ ভদয়োর জনয িোকো য়ব এবাং 
আপনোয়ক একটি ভভোটোর ডনবন্ধন ডিপ ভদয়ো য়ব। এর ১০-১৫ ডদয়নর ময়যযই আপনোর জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর 
আয়বদনটি অনুয়মোডদত য় আপডন অনোইন ভথয়ক পডরচয়পত্র িোউনয়োি করয়ত পোরয়বন। 

প়িয়ত পোয়রন- ই পোয়পোটড  করোর ডনয়ম 

অনোইয়ন নতুন জোতীয় পডরচয়পত্র ও ভভোটোর ডনবন্ধন প্রডিয়ো 

NID Application System এ একোউন্ট ভরডজয়েলন 

বযডক্তগত তথয প্রদোন 

অনোইন আয়বদন জমো 

https://www.eservicesbd.com/2021/03/application-for-e-passport-online.html
https://www.eservicesbd.com/2021/08/e-tin-certificate-download.html
https://www.eservicesbd.com/2021/03/application-for-e-passport-online.html


আয়বদন ভভডরডফয়কলন 

বোয়য়োয়মডিক প্রদোন (Biometric Information- Picture, Fingerprint) 

জোতীয় পডরচয়পত্র িোউনয়োি/ াংগ্র 

যোপ ১- অনোইয়ন নতুন ভভোটোর আইডি কোয়িড র জনয আয়বদন 

আপডন ভমোবোই বো কডিউটোর ভথয়ক ইন্টোরয়নট ব্রোউজোয়রর মোযযয়ম NID Online Registration ওয়য়বোইট 
ভথয়ক অনোইয়ন ভভোটোর আইডি কোয়িড র জনয আয়বদন করয়ত পোরয়বন। 

অনোইয়ন আয়বদন করোর ুডবযো য়ে জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর তথয ভু ওয়োর ম্ভোবনো ভনই বয়ই চয় 
কোরণ এখোয়ন আপডন ডনয়জর তথয ডনয়জ ভদয়খ শুয়ন প্রদোন করয়ছন। এবাং আপনোর ভদয়ো তথযই জোতীয় 
পডরচয়পয়ত্র ডপ্রন্ট য়ব। 

অনোইয়ন নতুন জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর ডনবন্ধয়নর জনয ডনয়চর যোপগুয়ো অনুরণ করুন। 

১. একোউন্ট ভরডজয়েলন 

প্রয়থয়মই এই ডাংয়ক Bangladesh NID Application System এ আপনোর একোউন্ট ভরডজয়েলন করয়ত য়ব। ডনয়চর 
ছডবয়ত ভদখুন। 

 

এখোয়ন আপনোর নোম, জন্মতোডরখ ও কযোপচো ভকোিটি ডয়খ বো বো োবডমট বোটয়ন ডিক করুন। তোরপর 
আপনোর ভমোবোই ভভডরডফয়কলয়নর জনয ভমোবোই নম্বর ডদয়ত য়ব। অবলযই আপনোর চ এবাং এই মহুয়তড  
আপনোর কোয়ছ আয়ছ এমন ভমোবোই নম্বরটি ডদয়বন। 

https://services.nidw.gov.bd/nid-pub/register-account


 

আপনোর ভমোবোইয় আো ৬ ডিডজয়টর ভভডরডফয়কলন ডপন ভকোিটি ডখুন এবাং বো বোটয়ন ডিক কয়র 
পরবতী যোয়প যোন। 

 

এখোয়ন আপনোয়ক একটি ইউডনক ইউজোরয়নম (Username) ও পোওয়োিড  (Password) ভট করয়ত য়ব। যোয়ত 
ভডবযয়ত এই ইউজোর ও পোওয়োিড  ডদয়য় গ ইন কয়র, জোতীয় পডরচয়পত্র িোউনয়োি, াংয়লোযয়নর আয়বদন 
ও অনযোনয ভবো ডনয়ত পোরয়বন। 

ইউজোরয়নম ইাংয়রডজ নোম ও াংখযোর ডমশ্রয়ন ডদয়বন এবাং পোওয়োিড  কমপয়ি ৮ ডিডজয়টর য়ত য়ব। 

যডদ Username Already Exists ইউজোরয়নম ইয়তোময়যয বযবহৃত য়য়য়ছ এমন মযো ভদখোয়, ইউজোরয়নম 
পডরবতড ন কয়র পুনরোয় ভচষ্টো করুন। 



ময়ন রোখয়বন, আপনোর ইউজোরয়নম অনয কোয়র োয়থ ভযন নো ডময়। তোই মোথো খোটিয়য় এটো ডখুন ভযন 
ইউডনক য়। 

২. বযডক্তগত তথয প্রদোন 

জোতীয় পডরচয়পত্র আয়বদয়নর ডয়েয়ম একোউন্ট ভরডজয়েলন য়, আপডন ডনয়চর মত একটি িযোলয়বোিড  
ভদখয়বন। যডদ অয়টোয়মটিক গ ইন নো য়ত পোয়রন, আপনোর ইউজোরয়নম এবাং পোওয়োিড  ডদয়য় গ ইন 
করয়ত পোরয়বন। 

 

এখোন ভথয়কই, আপনোর নতুন জোতীয় পডরচয়পয়ত্রর জনয আয়বদন করয়বন। ভপ্রোফোই অপলয়ন ডিক করুন 
এবাং উপয়রর িোন পোল ভথয়ক এডিট বোটয়ন ডিক করুন। 

তোরপর ডনয়চর মত একটি ভপইজ পোয়বন, ভযখোয়ন আপনোর বযডক্তগত তথয, অনযোনয তথয ও ঠিকোনো ডখয়ত 
য়ব। 

 

প্রথম ১ম অাংয়ল আপনোর ক তথয এবাং অবলযই আপনোর ডপতো ও মোতোর নোম ও জোতীয় পডরচয়পত্র 
নম্বর ডখয়ত য়ব। 

ব়ি ভোই/ ভবোয়নর তথয নো ডদয়ও চয়ব তয়ব ডদয়ত পোরয় ভডবযয়তর জনয ুডবযো য়ত পোয়র। 

এর পর স্বোমী/স্ত্রীর তথয বববোডক অবস্থো অবলযই ডদয়বন, এবাং স্বোমী বো স্ত্রীর নোম জোতীয় পডরচয়পত্র 
অনুোয়র ডদয়বন। 

এর পর ২য় অাংল অনযোনয তয়থয ডিক করুন। 



 

এখোয়ন আপনোর ডলিোগত ভযোগযতো, ভপলো ও যমড বোছোই করুন। অনয তথযগুয়ো ম্ভব য় ডদয়ত পোয়রন, নো 
ডদয়ও ভকোন মযো য়বনো। 

এরপর ৩য় অাংল ঠিকোনো অপলয়ন যোন এবাং আপনোর বতড মোন ও স্থোয়ী ঠিকোনো বোছোই করুন। 

 

আপনোর অবস্থোনরত ভদল বোছোই করুন। তোরপর আপডন বতড মোন নোডক স্থোয়ী ঠিকোনোয় ভভোটোর য়ত চোন 
ভই ঠিকোনোর পোয়ল (এই ঠিকোনোয় ভভোটোর) এর পোয়ল টিক ডদন। 

বতড মোন ঠিকোনো ও স্থোয়ী ঠিকোনো ডনবডোচন করুন এবাং ভভোটোর এডরয়ো ডনবডোচন করুন। 

পরবতী যোয়প আপনোয়ক প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র আপয়োি করয়ত য়ব। 

৩. কোগজপত্র আপয়োি ও আয়বদন জমো 

এ যোয়প আপনোর অবলযই প্রয়য়োজনীয় কোগজগুয়োর স্ক্যোনি কডপ বো ছডব আপয়োি করয়ত য়ব নো। 

 

আপনোর আয়বদয়নর ডবস্তোডরত তথযমূ পুনরোয় যোচোই কয়র ডনন যোয়ত ভকোন ভু নো থোয়ক। 

তথযমূ ঠিক থোকয় আপনোর আয়বদনটি ডনডিত করুন ও জমো ডদন। 

অনোইয়ন আয়বদন জমো য়, িযোলয়বোিড  ভথয়ক আপনোর আয়বদন ফমডটি িোউনয়োি কয়র A4  োইজ কোগয়জ 
ডপ্রন্ট কয়র ডনন। এরপর আপডন ভয এোকোয় ভভোটোর য়েন ভ এোকোর ডনবডোচন অডফয় আয়বদনটি অনযোনয 
কোগজপত্র  আবোর জমো ডদন। 

বয, আপনোর আয়বদন প্রডিয়ো ভল। 

যোপ ২- ভভডরডফয়কলন 

আপনোর আয়বদনটি উপয়জো বো ভজো ডনবডোচন অডফ যোচোই বোছোই করয়ব। যোচোই করোর জনয আপনোর 
োয়থ তোরো ভযোগোয়যোগ করয়ত পোয়র। 

https://1.bp.blogspot.com/-Ff8FY9f7W5I/YSqGCeERTBI/AAAAAAAADPQ/cLsr6BCqJhEvYrT2cPoS9IjMiK525BXYQCLcBGAsYHQ/s637/nid-card-application.jpg


যোপ ৩- বোয়য়োয়মডিক প্রদোন 

আয়বদনটি যোচোই ভলয় আপনোর ছডব ও আঙ্গয়ুর ছোপ (Biometric Information) ভনয়োর জনয িোকো য়ব। 

এর ১০ ভথয়ক ১৫ ডদন পয়র আপনোর আয়বদনটি অনুয়মোডদত য়ই আপডন অনোইন য়ত জোতীয় পডরচয়পত্র 
িোউনয়োি করয়ত পোরয়বন। 

যোপ ৪- জোতীয় পডরচয়পত্র িোউনয়োি 

আয়বদনটি অনুয়মোডদত য়, আপনোর ভদয়ো ভমোবোই নম্বয়র ভময়জ পোয়বন ভয আপনোর আয়বদনটি অনুয়মোডদত 
য়য়য়ছ। 

আপনোর আয়বদনটির বডয়ল অবস্থো আপডন আপনোর NID Application System এর িযোলয়বোিড  ভথয়ক ভদখয়ত 
পোরয়বন। 

আয়বদনটি অনুয়মোডদত য়, িযোলয়বোিড  এর িোন পোল ভথয়ক িোউনয়োি অপলয়ন ডিক কয়র নতুন জোতীয় 
পডরচয়পত্র বো ভভোটোর কোিড  িোউনয়োি করয়ত পোরয়বন। 

আয়রো প়িয়ত পোয়রন, 

োরোয়নো জোতীয় পডরচয়পত্র পোওয়োর উপোয় 

ভভোটোর আইডি কোিড  াংয়লোযন করোর ডনয়ম 

আয়বদন করয়ত আপনোর ভকোন অুডবযো বো প্রশ্ন থোকয় অবলযই কয়মন্ট কয়র জোনোয়বন। যতটো পোয়র োোযয 
করোর ভচষ্টো করয়বো। 

 

https://www.eservicesbd.com/2021/08/online-nid-card-download.html
https://www.eservicesbd.com/2021/08/get-lost-nid-card.html
https://www.eservicesbd.com/2021/08/nid-card-correction.html

