
জাতীয় পিরচয় প  সংেশাধন ত  
১। ঃ কােডর ত  িকভােব সংেশাধন করা যায়? 
উ রঃ এনআইিড রিজে শন উইং/উপেজলা/থানা/ জলা িনবাচন অিফেস ল ত  সংেশাধেনর জ  আেবদন 
করেত হেব। সংেশাধেনর পে  পযা  উপ  দিললািদ আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব। 
 
২। ঃ কােড কান সংেশাধন করা হেল তার িক কান রকড রাখা হেব? 
উ রঃ সকল সংেশাধেনর রকড স াল ডাটােবেজ সংরি ত থােক। 
 
৩। ঃ ল েম িপতা/ ামী/মাতােক ত িহেসেব উে খ করা হেল সংেশাধেনর জ  িক িক সনদ দািখল 
করেত হেব? 
উ রঃ জীিবত িপতা/ ামী/মাতােক ল েম ত িহেসেব উে খ করার কারেণ পিরচয়প  সংেশাধন করেত হেল 
সংি  ি র পিরচয়প  দািখল করেত হেব। 
 
৪। ঃ আিম অিববািহত। আমার কােড িপতা না িলেখ ামী লখা হেয়েছ। িকভােব তা সংেশাধন করা যােব? 
উ রঃ সংি  উপেজলা/থানা/ জলা িনবাচন অিফেস আপিন িববািহত নন মেম মাণািদসহ আেবদন করেত 
হেব। 
 
৫। ঃ িবেয়র পর ামীর নাম সংেযাজেনর ি য়া িক? 
উ রঃ িনকাহনামা ও ামীর আইিড কাড এর ফেটাকিপ সং  কের NID Registration Wing/ 
সংি  উপেজলা/ থানা/ জলা িনবাচন অিফস বরাবর আেবদন করেত হেব। 
 
৬। ঃ িববাহ িবে দ হেয় গেছ। এখন ID Card থেক ামীর নাম িবভােব বাদ িদেত হেব? 
উ রঃ িববাহ িবে দ সং া  দিলল (তালাকনামা) সং  কের NID Registration Wing/সংি  
উপেজলা/ থানা/ জলা িনবাচন অিফেস আেবদন করেত হেব। 
 
৭। ঃ িববাহ িবে েদর পর ন ন িববাহ কেরিছ এখন আেগর ামীর নােমর েল বতমান ামীর নাম িকভােব 
সং  করেত পাির? 
উ রঃ থম িববাহ িবে েদর তালাকনামা ও পরবত  িবেয় কািবননামাসহ সংেশাধন ফম রণ কের আেবদন 
করেত হেব। 
 
 



৮। ঃ আিম আমার পশা পিরবতন করেত চাই িক  িকভােব করেত পাির? 
উ রঃ এনআইিড রিজে শন উইং/উপেজলা/ জলা িনবাচন অিফেস ামািণক কাগজপ  দািখল করেত হেব। 
উেল , আইিড কােড এ ত  ণ করা হয় না। 
 
৯। ঃ আমার ID Card এর ছিব অ , ছিব পিরবতন করেত হেল িক করা দরকার? 
উ রঃ এে ে  িনেজ সরাসির উপি ত হেয় জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভােগ আেবদন করেত হেব। 
 
১০। ঃ িনজ/িপতা/ ামী/মাতার নােমর বানান সংেশাধন করেত আেবদেনর সােথ িক িক দিলল জমা িদেত 
হেব? 
উ রঃ এসএসিস/সমমান সনদ, জ  সনদ, পাসেপাট, নাগিরক  সদন, চা রীর মাণপ , িনকা নামা, 
িপতা/ ামী/মাতার জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ জমা িদেত হয়। 
 
১১। ঃ িনেজর ডাক নাম বা অ  নােম িনবি ত হেল সংেশাধেনর জ  আেবদেনর সােথ িক িক দিলল জমা 
িদেত হেব? 
উ রঃ এসএসিস/সমমান সনদ, িববািহতেদর ে  ী/ ামীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ, ািজে ট 
কােট স ািদত এিফেডিভট ও জাতীয় পি কায় িব ি ,ওয়ািরশ সনদ,ইউিনয়ন/ পৗর বা িস  কেপােরশন হেত 

আপনার নাম সং া  ত য়নপ । 
 
১২। ঃ িপতা/মাতােক ‘ ত’ উে খ করেত চাইেল িক িক সনদ দািখল করেত হয়? 
উ রঃ িপতা/মাতা/ ামী ত উে খ করেত চাইেল ত সনদ দািখল করেত হেব। 
 
১৩। ঃ কানা িকভােব পিরবতন/ সংেশাধন করা যায়? 
উ রঃ মা  আবাস ল পিরবতেনর কারেনই কানা পিরবতেনর জ  বতমােন য এলাকায় বসবাস করেছন 
সই এলাকার উপেজলা/ থানা িনবাচন অিফেস ফম ১৩ এর মা েম আেবদন করা যােব। ত ব একই ভাটার 

এলাকার মে  পিরবতন বা কানার ত  বা বানানগত কান ল থাকেল সাধারণ সংেশাধেনর আেবদন ফরেম 
আেবদন কের সংেশাধন করা যােব। 
 
১৪। ঃ আিম  ও অত  দির  ফেল বয়  ভাতা বা অ  কান ভাতা ব েয়াজন। িক  িনিদ  বয়স না 
হওয়ার ফেল কান সরকারী িবধা পাি  না। লােক বেল ID Card –এ বয়সটা বাড়ােল ঐ সকল ভাতা 
পাওয়া যােব? 
উ রঃ ID Card এ দ  বয়স ামািণক দিলল িতত পিরবতন স ব নয়। উে , ামািনক দিলল তদ  ও 
পরী া কের তদ  সােপে  ব া হণ করা হয়। 
 
 



১৫। ঃ একই পিরবােরর িবিভ  সদে র কােড িপতা/মাতার নাম িবিভ ভােব লখা হেয়েছ িকভােব তা 
সংেশাধন করা যায়? 
উ রঃ সকেলর কােডর কিপ ও স েকর িববরণ িদেয় NID Registration Wing/ উপেজলা/ জলা 
িনবাচন অিফস বরাবর পযা  ামািণক দিললসহ আেবদন করেত হেব। 
 
১৬। ঃ আিম পাশ না কেরও অ তাবশতঃ িশ াগত যা তা এসএসিস বা ত  িলেখিছলাম এখন আমার 
বয়স বা অ া  ত ািদ সংেশাধেনর উপায় িক? 
উ রঃ আপিন ািজে ট আদালেত এস.এস.িস পাশ কেরনিন, ল েম িলেখিছেলন মেম হলফনামা কের এর 
কিপসহ সংেশাধেনর আেবদন করেল তা সংেশাধন করা যােব। 
 
১৭। ঃ ID Card এ অ  ি র ত  চেল এেসেছ। এ ল িকভােব সংেশাধন করা যােব? 
উ রঃ ল তে র সংেশাধেনর পে  পযা  দিলল উপ াপন কের NID Registration Wing/সংি  
উপেজলা/থানা/ জলা িনবাচন অিফেস আেবদন করেত হেব।এে ে  বােয়ােমি ক যাচাই করার পর স ক পাওয়া 
গেল সংেশাধেনর ি য়া করা হেব। 

 
১৮। ঃ রে র প অ  বা সংেশাধেনর জ  িক করেত হয়? 
উ রঃ রে র প অ  বা সংেশাধন করেত রে র প িনণয় ত ডায়াগেনাস ক িরেপাট দািখল করেত হয়। 
 
১৯। ঃ বয়স/ জ  তািরখ পিরবতন করার ি য়া িক? 
উ রঃ এসএসিস বা সমমােনর পরী ার সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ জমা িদেত হেব। 
এসএসিস বা সমমােনর সনদ া  না হেয় থাকেল স ক বয়েসর পে  সকল দিলল উপ াপন বক আেবদন 
করেত হেব। আেবদেনর পর িবষয়  তদ বক েয়াজেন ডা ারী পরী া সােপে  স ক িনধারণ কের 

েয়াজনীয় সংেশাধন করা হেব। 
 
২০। ঃ া র পিরবতন করেত চাই, িকভােব করেত পাির? 
উ রঃ ন ন া র এর ন নাসহ হণেযা  মাণপ  সং  কের আেবদন করেত হেব। তেব া র একবারই 
পিরবতন করা যােব। 
 
২১। ঃ আমার জ  তািরখ যথাযথভােব লখা হয়িন, আমার কােছ ামািণক কান দিলল নই, িকভােব 
সংেশাধন করা যােব? 
উ রঃ সংি  উপেজলা/ জলা িনবাচন অিফেস আেবদন করেত হেব। তদ  সােপে  েয়াজনীয় ব া হণ 
করা হেব। 
 


