
 ফরম-১ 
[�িবধান ৩ ���] 

জাতীয় পিরচয়প� বা সংরি�ত ত�-উপাে� ��ণজিনত �ল সংেশাধেনর আেবদন 
 

�িমক ন�র :   আেবদেনর তািরখ : িদ ন মা স ব ৎ স র  
 (অিফস ক��ক �রণীয়)    আেবদেনর ধরন 

১। জাতীয় পিরচয়প�ধারীর-   জ�রী সাধারণ 
 (ক) নাম  :    

 (খ) জাতীয় পিরিচিত ন�র (NID) :    

                    
 

২। আঠােরা বৎসেরর কম বয়�/আদালত ক��ক অ��িত� �ঘািষত জাতীয় পিরচয়প�ধারীর ��ে�, আইনা�গ অিভভাবেকর- 
 (ক) নাম  :    

 (খ) জাতীয় পিরিচিত ন�র (NID) :    

                    
 

৩। জাতীয় পিরচয়প� বা সংরি�ত ত�-উপাে� �য ত� সংেশাধন কিরত হইেব (অ�েয়াজনীয় অংশ কা�য়া িদন)- 
 

িবষয় 
বত�মােন জাতীয় পিরচয়পে�র ত� বা 
সংরি�ত ত� উপাে� িব�মান ত� 

চািহত সংেশািধত ত� 
সং�� দিললািদ/ 

ম�� 
(ক) নাম (বাংলা)    

(খ) নাম (ইংেরিজ)    

(গ) িপতার নাম    

(ঘ) মাতার নাম    

(ঙ) �ামী/�ীর নাম    

(চ) জ� তািরখ    

(ছ) �কানা    

(জ) রে�র �প    

(ঝ) অ�া�    

 
 
 
_____________________________________ 
আইনা�গ অিভভাবেকর �া�র/�পসই (�েযাজ� ��ে�) 
নাম : 
�কানা : 
�মাবাইল ন�র : 
ই-েমইল (যিদ থােক): 

 
 
 
_________________________ 
আেবদনকারীর �া�র/�পসই 
নাম : 
�কানা : 
�মাবাইল ন�র : 
ই-েমইল (যিদ থােক): 

 

অংশ-ক (ফরম-১) 
[�িবধান ৩ (২) ও ৩ (৩)] 

(�াি��ীকার এবং জাতীয় পিরচয়প� �দােনর রিশদ) 
১। আেবদনকারীর নাম- :  

    জাতীয় পিরিচিত ন�র (NID) :                   

২। �েযাজ� ��ে�, আইনা�গ অিভভাবেকর নাম : 

     জাতীয় পিরিচিত ন�র (NID) :                   
 

৩। আেবদেনর তািরখ- 
 

: 
 
............................................................... 

৪। পরবত� �যাগােযােগর তািরখ/ 
জাতীয় পিরচয়প� �দােনর তািরখ- 

 

: 
 
............................................................... 

 

 

�ল জাতীয় পিরচয়প� 

এখােন সং�� ক�ন 

(��াপল) 

আেবদেনর ধরন 

জ�রী সাধারণ 

 

�িমক ন�রঃ 

 

 

দািয়��া� কম �কত�ার �া�র 
ও িসলেমাহর 



 

 

 

আেবদনকারীর জ� িনেদ �শাবলী- 
 
(১) আেবদনপে� �দ� আেবদনকারীর �া�র কিমশেন সংরি�ত ত�-উপাে� রি�ত আেবদনকারীর �া�েরর অ��প হইেত হইেব। 
 
(২) আঠােরা বৎসেরর কম বয়� বা আদালত ক��ক অ��িত� �ঘািষত জাতীয় পিরচয়প�ধারীর ��ে�, আইনা�গ অিভভাবক অ�  

আেবদনপে� �া�র কিরেবন এবং আেবদনপে�র সিহত উ� অিভভাবেকর জাতীয় পিরচয়পে�র অ�িলিপ অব�ই জমা িদেত হইেব। 

 
(৩) আেবদনপে�র সিহত জাতীয় পিরচয়প�ধারীর জাতীয় পিরচয়পে�র অ�িলিপ জমা িদেত হইেব। 
 
(৪) জ�ির আেবদেনর ��ে�, আেবদনকারী ৭ (সাত) ও সাধারণ আেবদেনর ��ে�, আেবদনকারী ৩০ (ি�শ) কায �িদবেসর মে� সংেশািধত 

জাতীয় পিরচয়প� লাভ কিরেবন এবং �েয়াজেন, কিমশেন সংরি�ত ত�-উপা� সংেশাধন�েম উহা আেবদনকারী বা, ���মত, 

তাহার আইনা�গ অিভভাবকেক অবিহত কিরেব। 

 
(৫) অ� আেবদেনর জ� আেবদনকারীেক �কােনা িফ/চাজ� �দান কিরেত হইেব না। 
 
(৬) অস�ণ � বা ���ণ � আেবদন বািতল বিলয়া গ� হইেব। 

 
 
 
 
 
  


